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ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 3/2016, DE DATA  27 DE JULIOL DE 2016. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN DATA 27 DE JULIOL DE 2016.  
 
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 hores 
del dia 27 de juliol de 2016, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte els Srs. 
Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa 
MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M. ANTONIETA PONS 
TORRADES, als efectes de celebrar sessió extraordinària. 
Assisteixen els SRS. REGIDORS: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU, GREGORI 
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, ÓSCAR POLO GIRALT de CiU RAMON BORDA 
GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU i  Sr. 
CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP. 
 
No assisteixen els Regidors,  Sr. IGNASI AMOR BERGÉ  i Sr. ANTONI PIÑOL 
CARULLA de ERC-AM . 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs. 
Regidors, és aprovada per unanimitat. 
 
2n.- INFORME MOROSITAT 2n. TRIMESTRE 2016 . 
INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE 
JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.  
En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei 
15/2010, es dóna compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 2n trimestre de  
2016, del tenor literal següent, en la seva part conceptual: 
""INFORME DE TRESORERIA I D'INTERVENCIO  DEL COMPLIMENT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIM'2016. 
La  funcionària que subscriu  en l'exercici de les funcions contemplades en els articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, 
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials 
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió 
i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic 
i el sector privat. 
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de 
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments 
derivats d’obligacions no pressupostàries. 
L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum 
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita 
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent: 2n trimestre: 
388.492,86 €. 
Fora de període legal: 0   
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que 
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depassin els terminis legals de pagament:   0 
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0 
Es fa constar pendent de resoldre /entrevista amb personal responsable data març 
2016) liquidació subministrament ENDESA per enllumenat públic ET C/Bellcaire, 
(posada al dia per lectures estimades a lectura real i obligatorietat o no de pagament de 
reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU REGISTRE./El que es signa, en 
compliment del que és disposat i constància davant el Ple de l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B., 30 de juny de 2016/LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA,M. A. Pons Torrades. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
3r.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/ASSABENTAT. 
Per l'Alcaldia, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera  i d'acord amb la metodologia establerta en el 
R.D. 635/2014, de 25 de juliol, metodologia de càlcul del període mig de pagament. 
EN COMPLIMENT DEL QUE ÉS DISPOSAT ES DÓNA COMPTE A LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT corresponent al 
segon trimestre'2016: promig en dies: 22,05  dies. 
Per l'Alcaldia es fa  l'explicació de  que el paràmetre des del qual es computa per part 
del programa de comptabilitat és el de la data d'aprovació de les respectives factures, 
essent premissa de l'Ajuntament el que el promig no superi els 30 dies des de el registre 
de les factures en el Registre General d'aquest Ajuntament. 
Es fa constar que la informació ha estat inserida  a la web municipal PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
4t.- ASSABENTAT INFORME ECONÒMIC FINANCER REDACTAT PER 
SECRETARIA-INTERVENCIÓ-TRESORERIA EN DATA 22.06.2016. 
RESPECTE DE LES DADES DE PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016.  
Per l'Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal de l'INFORME emés per 
Secretaria-Intervenció i Tresoreria,  als efectes de donar compte a l'AJUNTAMENT de 
l'estat econòmico-financer a nivell de pressupost signat en data 22/06/2016, i previsió de 
liquidació a 31.12.2016, del tenor literal següent. 
""-EN RELACIÓ A L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC 
D'AQUEST AJUNTAMENT A 22 DE JUNY DE 2016,  
I ALS  EFECTES PREVISIÓ COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA A 
31.12.2016, 
RESPECTE DE LES DADES DE PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016. 

------------------------------REGLA DE LA DESPESA--------------------------------------- 
LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2016....................................        1.323.991,00 € 
(taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de 
l'economia Española  1,3% sobre total despesa no financera liquidada exercici 2015 
=1.307.000,00 € + 1,3%.  
TOTAL PRESSUPOST DESPESES/crèdits definitius 
a 22.06.2016                                                                                  1.630.7899,38 € 
PREVISIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016 DESPESES 
NO FINANCERES CAP I -VI..........                                                1.615.789,38 € 
PROPOSTA ASSUMPCIÓ I CANCEL.LACIÓ DE DEUTES               -60.000,00 € 
SUBVENCIONS FINALISTES........ 110.000,00 Potabilizadora                                           
                                                           30.000,00 Revest.Piscines 
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                                                              15.000,00 IEI-Creu Terme 
                                                              25.000,00 Diputació-aigua 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE ...........                                     1.405.789,00 € 
PER TOT EL QUE HA ESTAT EXPOSAT, 
S’INFORMA A L'AJUNTAMENT LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ del pressupost 
de l’exercici de 2016, resultat: 
NO Es complirà la Regla de la Despesa, 
No S'INFORMA respecte de  l'Estabilitat pressupostària i Estalvi net positiu. 
ES PROPOSA AMORTITZACIÓ DEL DEUTE I RESTRICCIÓ DE DESPESA. 
No obstant la Corporació acordarà el que cregui convenient."" 
Per l'Alcaldia es fa una extensa explicació de la situació econòmica actual de 
l'Ajuntament, que encara que a nivell de caixa és bona, la previsió de compliment de la 
normativa actual, sobretot pel que respecta a la REGLA DE LA DESPESA, sembla que 
no es compliria, PER LA QUAL COSA proposa adoptar les mesures que es proposen i 
que per part de tots els Srs. Regidors es faci en les seves respectives àrees el seguiment i 
racionalització de despesa i  única i exclusivament despesa ordinària contemplada en el 
vigent pressupost. 
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA. 
 
5è.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT NÚM. 32: CANVI DE 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL TROBAMENT DE CARRER LLIBERTAT I 
EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ AL NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA 
CODOSA. ÍNDEX URBANISME 3/2014.2. 
TEXT REFÓS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS ASSENYALADES 
PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LLEIDA EN LA 
SEVA SESSIÓ DE DATA 30.06.2016. 
Per l’Alcaldia es dóna compte del seguiment de la tramitació expedient núm. 32  dels de 
modificació de NNSS. del planejament  CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN 
EL TROBAMENT DE CARRER LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ 
AL NUCLI DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
Aprovat inicialment en Ple de l'Ajuntament sessió de data 11/11/2015, provisionalment 
en sessió de data 11.05.2016, i suspesa la seva aprovació definitiva per part de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la seva sessió de data 30.06.2016, fins a 
la presentació d'un Text Refós  
Redactat per part de l'arquitecte i arquitecte tècnic redactors de la modificació,  el TEXT 
REFÓS, en el qual s'incorporen les prescripcions assenyalades per la Comissió 
Territorial de Lleida, 
Aportada la documentació en relació a la titularitat dels terrenys de l'àmbit d'actuació, 
sol.licitada per la Comissió, 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 
ACORD: 
1r. -VERIFICAR el TEXT REFÓS redactat per l'arquitecte Sr. RAMON LLASERES i 
l'arquitecte tècnic Sr. JOSEP CASES ROCA, ANNEX A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT núm. 32 dels 
de modificació, pel qual es delimita el Polígon d'Actuació Urbanística que abasta l'àmbit 
de la modificació: CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN EL TROBAMENT DE 
CARRER LLIBERTAT I EL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ AL NUCLI DE 
L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. ÍNDEX URBANISME 3/2014.2. 



4 
 

2n.- REMETRE la documentació a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la 
seva aprovació definitiva. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
6è.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE NN.SS. NÚM. 34. 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE: REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS I PARÀMETRES URBANÍSTICS TANT EN CONSTRUCCIONS 
I ACTIVITATS EXISTENTS COM EN AMPLIACIONS I NOVES PROPOSTES. 
MODIFICACIÓ DE L'ART. 108 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES VIGENTS. 
Per l’Alcaldia es dóna compte de l’expedient instruït als efectes de procedir en la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 34 dels de 
modificació: 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE: REGULACIÓ DE LES 
CONDICIONS I PARÀMETRES URBANÍSTICS TANT EN CONSTRUCCIONS I 
ACTIVITATS EXISTENTS COM EN AMPLIACIONS I NOVES PROPOSTES. 
MODIFICACIÓ DE L'ART. 108 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES VIGENTS. 
Atès el que preveu l'art. 108 de les vigents NN.SS. del planejament: SÒL NO 
URBANITZABLE, parcel·la mínima 15.000 m2. 
Atès  acord d'aprovació inicial adoptat en sessió de data 1.06.2016, degudament exposat 
al públic, no havent-se presentat cap tipus d’al·legació i/o reclamació, 
Ateses les vigents Normes Subsidiàries del Municipi aprovades per la Comissió 
d’Urbanisme de LLEIDA  en data  30.04.1996. 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT 
ACORD: 
1-APROVAR PROVISIONALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, redactada 
per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l’arquitecte tècnic JOSEP CASES 
ROCA, núm. 34 de les de modificacions: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO 
URBANITZABLE: REGULACIÓ DE LES CONDICIONS I PARÀMETRES 
URBANÍSTICS TANT EN CONSTRUCCIONS I ACTIVITATS EXISTENTS COM 
EN AMPLIACIONS I NOVES PROPOSTES. 
MODIFICACIÓ DE L'ART. 108 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES VIGENTS 
2n - SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES en l'àmbit,  atès que  implica noves determinacions 
del  règim  urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 73.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost.  
3r -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
7è.- FIXACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2017. 
Per l’Alcaldia, en relació a la fixació de les festes locals per al proper exercici del 2017, 
atesa sol·licitud de fixació de dates per part del Departament d’Empresa i Ocupació, 
ATESA proposta de la  Junta de Govern Local,  
PROPOSA A LA CORPROACIÓ MUNICIPAL L'APROVAICÓ DE L'ACORD 
SEGÜENT. 
A) FIXAR per a l’exercici 2017 les festes locals següents dels nuclis del municipi: 
-Vallfogona de Balaguer: 
Dies:  dia 5 de juny (Pasqua  Granada (setè dilluns següent a la Pasqua Florida i dia 29 
de setembre - Festa Major. 
-la Ràpita: 
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Dies: dia 5 de juny i  dia 15 de juliol (Festa Major/Sta. Margarida).  
-l’Hostal Nou i la Codosa: dia 5 de juny i dia 22 de juliol/Festa Major.  
B) COMUNICAR dit acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per al calendari laboral exercici de 2017."" 
C) COMUNICAR dit acord als centres d’ensenyament del municipi. 
---Assenyalament dels dies de Festa Major de Vallfogona, els següents: 
FESTES MAJORS DE VALLFOGONA 2017: 
12,13,14 de maig de 2017,  FESTA MAJOR DE MAIG. 
29 i 30 de setembre, i 1d’octubre de 2017, FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL.  
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
8è.- OBRA: ADEQUACIÓ I MILLORA PLANTA POTABILITZADORA AMB 
FILTRACIÓ EN CONTINU DE 120 M3/H.;  ABAST MUNICIPAL NUCLIS DE 
VALLFOGONA, LA RÀPITA I L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
ADJUDICACIÓ CONCURS AMB PROPOSTA DE MILLORES. 
Per l'Alcaldia, atesa convocatòria de licitació per tal de dur a terme la inversió: 
ADEQUACIÓ I MILLORA PLANTA POTABILITZADORA AMB FILTRACIÓ EN 
CONTINU DE 120 M3/H.;  ABAST MUNICIPAL NUCLIS DE VALLFOGONA, LA 
RÀPITA I L'HOSTAL NOU I LA CODOSA. 
Atès projecte d'obra aprovat per aquest Ajuntament en la seva sessió de data 11 de maig 
de 2016, aprovat definitivament, 
Atès que es compta amb partida pressupostària suficient per tal de fer front al seu 
finançament, 094.450. 
INICIAT L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, segons acord Corporatiu adoptat en 
sessió de data 1 de juny de 2016, 
Atesa acta d'obertura de pliques per part de la MESA DE CONTRACTACIÓ, en la seva 
sessió de data 13 de juliol de 2016, 
Atès criteris/valoració a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
més avantatjosa seran: 
Fins a  4/10 punts, corresponents  a la valoració del preu més avantatjós, 
Fins a 3/10 punts, proposta de millores tècniques i constructives, justificades i 
valorades. 
Fins a 2/10 punts, experiència curriculars en obres similars. 
Fins a 1/10 punts, termini de garantia, a l'alça. 
Vist Informe-proposta d'adjudicació redactada per part del tècnic encarregat de l'estudi i 
valoració de les propostes presentades per les empreses, en nombre de 8 que han 
concursat, 
PROPOSA 
A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l'adopció del següent acord: 
1r.- ADJUDICAR el contracte d’obra “ADEQUACIÓ I MILLORA PLANTA 
POTABILITZADORA AMB FILTRACIÓ EN CONTINU DE 120 M3/H.;  ABAST 
MUNICIPAL NUCLIS DE VALLFOGONA, LA RÀPITA I L'HOSTAL NOU I LA 
CODOSA, a l'empresa SANIFUTUR, S.A. de Lleida, ref. registre entrades 576/2016 
segons valoració de les propostes presentades al concurs, en nombre de vuit,  obertes 
per la Mesa de Contractació en sessió de data 13 de juliol de 2016, i valoració de les 
mateixes feta per part del tècnic designat a l'efecte Sr. Albert Màsich, enginyer 
industrial, per import de 102.166,00 €, i IVA de 21.454,86 € i millores proposades 
valorades en 30.089,00 €, experiència acreditada i termini de garantia de 24  mesos, 
subjecta al Plec de Clàusules Administratives i projecte tècnic corresponent.  
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2n.- PUBLICAR aquest acord en el B.O. de la Província, en compliment del que es 
disposa en l'art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic. 
3r.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la partida número 6094.450 del pressupost 
de l’exercici 2016. 
4t.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la  resta de licitadors, art. 135.4 de la 
Llei 34/2010 de modificació de la 30/2007 de contractes del Sector Públic i 
PUBLICACIÓ en el perfil de contractant - www.vallfogona.net. 
5è.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, comparegui 
davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en 
document administratiu. 
6è.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar el tècnic director facultatiu d'obres i Pla de 
Seguretat, al col·legiat 11540,  Sr. ALBERT MÀSICH SANAGUSTÍN,  enginyer 
industrial. 
7è.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, 
així com de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i 
execució de l’obra, així com la seva posada en servei. 
8è.- FACULTAR a l’Alcaldia i/o Regidoria d’Obres i Serveis perquè signi quants 
documents siguin necessaris en relació amb el present acord. 
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
9è.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT PER A L'ADOPCIÓ DE 
L'EMBLEMA MUNICIPAL. 
Per l'Alcaldia és dóna compte de la proposta presentada per la REGIDORIA DE 
CULTURA  d'inici d'expedient per a l'adopció de l'emblema municipal, amb l'estudi 
Memòria redactat per la UNIVERSITAT DE LLEIDA -Departament d'Història. 
Iniciat als efectes d'institucionalitzar com a emblema l'estrella de vuit puntes del segell 
municipal, conegut així des de l'any 1841, i constituir el primer pas per a oficialitzar 
l'escut del municipi. 
Atès el que preveu la vigent Decret 139/2007 de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació, els símbols i el registre d'Es Local de Catalunya, Títol II art. 18,  símbols 
locals: escut, bandera i emblema. 
Emblema: comprèn qualsevol símbol gràfic diferent a l'escut o la bandera, amb 
independència de la forma i dels elements que el componen. 
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord. 
1r.- APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT PER A L'ADOPCIÓ DE 
L'EMBLEMA MUNICIPAL. 
2n.-DESCRIPCIÓ DE L'EMBLEMA: l'emblema està format per dos elements: una 
estrella de vuit puntes de color vermell i per vuit segments circulars de color verd  
situats entre les puntes. 
Aquests dos elements es complementen ja que l'estrella, que alhora és la rosa dels vents, 
és la part central i es troba en un primer pla, mentre que els segments lliguen les vuit 
puntes tot representant les fulles de la rosa, és a dir, ambdós elements configuren una 
simplificació esquemàtica de la rosa. 
Els dos elements formen un tot amb una proporció aproximada de tres centímetres per 
tres centímetres. 
3r.- EXPOSAR AL PÚBLIC EL PRESENT ACORD en termini i forma i  als efectes 
pertinents de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions. 
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4t.- TRAMETRE, prèvia aprovació provisional,  l'expedient al DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, per a la seva aprovació definitiva.  
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD. 
 
10-. PRECS I PREGUNTES 
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes, Pel Sr. Piqué es demana actualització 
web tema assignacions per assistència on consta que no assisteix a les reunions, i que en 
les actes de les Juntes de Govern, es descriguin les actes d'inspecció i analítiques del 
servei d'aigua i piscines... i no només assabentat. 
Per l'Alcaldia es contesta que les dades penjades a la web -PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA- són les que hi han fins a la data i es corresponen als períodes que 
s'hi detallen. Properament s'actualitzarà amb les noves dades. 
Que respecte de les Actes és el sistema de fer-les, que es parlarà amb l'equip de govern, 
i que de totes maneres tot és a l'abast de, evidentment dels Srs Regidors que estant 
convidats des de sempre a assistir a les Juntes de Govern on es detalla i es discuteix tots 
els escrits que arriben, així com sempre obert a tothom qui demani  informació. 
Per Secretaria es contesta al Sr. Piqué, que és una forma succinta de fer-les constar a les 
Actes de Junta de Govern, actes que com es pot comprovar sempre contemplen molts 
temes, que les analítiques i inspeccions queden relacionades en l'apartat 
correspondència rebuda,  i no només es refereixen a servei d'aigua de les que n'arriben 
vàries cada vegada, si no que hi ha tots els altres serveis municipals, així com 
notificacions del Servei T. de Carreteres de canvis d'horaris de línies regulars, d'altres 
inspeccions ... etc. 
Pel Sr. Piqué es demana es tingui en compte la seva proposta. 
  
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  22 hores, de tot el que 
com a Secretària, certifico. 
 
 
 


