ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 2/2016, DE DATA 1 DE JUNY DE 2016.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EN DATA 1 DE JUNY DE 2016.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21 hores del dia 1
de juny 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 ANTONIO PIÑOL CARULLA de ERCAM.CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP.
No assisteix el Regidor Sr. IGNASI AMOR BERGÉ 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, per
l'Alcaldia es PROPOSA a la Corporació Municipal la rectificació de l'acord:

"7è. -PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 43 DELS D'ORDRE DELS
DE MODIFICACIÓ/NOVA CREACIÓ D'ORDENANÇES I REGLAMENTS
MUNICIPALS:
B) -ORDENANÇA NÚM. 8 - SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIARIA
D'ESCOMBRARIES-REESTRUCTURACIÓ PUNTS DE RECOLLIDA NUCLIS.
C) -REGLAMENT NÚM. 4 /NORMATIVA OMPLIDOR DE BOTES-NUCLI DE
VALLFOGONA- FIXACIÓ DE NORMES PER AL SEU BON ÚS.", en el sentit
de tarifa: VUITENA- FIXAR L'ABONAMENT D'UNA TAXA de 25 €/anual carnet
nivell bàsic i 75 €/anuals carnet nivell qualificat, corresponent al dret d'ús. S'abonarà
en el moment de sol·licitud d'autorització.
La Corporació Municipal, trobant encertada la proposta, PER UNANIMITAT
ACORDA QUE ES PROCEDEIXI EN LA RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE
REFERÈNCIA, i sessió de data 11 de maig de 2016.
-Punt de PRECS I PREGUNTES rectificació demanada pel Sr. Piqué, s'inclou
comentari en relació a estat embornals males olors al C/Bellvís i C/ de Térmens,
necessitat d'arranjament i sifó.
Seguidament és aprovada per unanimitat, amb la inclusió de les rectificacions anteriors, acta
sessió de data 11 de maig de 2016.

2n.- PROPOSTA APROVACIÓ TAXACIÓ CONJUNTA TERRENYS SÒL APTE
PER URBANITZAR ALS EFECTES DE COMPENSACIÓ DE QUOTES
URBANÍSTIQUES/ SAU VALLFOGONA.
Per l'Alcaldia,
Atès expedient REPARTIMENT QUOTES URBANÍSTIQUES GESTIÓ URBANÍSTICA
ÀMBIT SÒL APTE PER URBANITZAR DE VALLFOGONA, PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ -MODALITAT COOPERACIÓ, SAU VALLFOGONA,
Atès DECRET D’ALCALDIA.-REF. 14/14.12.2012: ""APROVAT DEFINITIVAMENT EL
REPARTIMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES, acord Ajuntament Ple de data 16 de
maig de 2012/ En ús de les competències que em son conferides, Llei 7/1985, de 2 d’abril,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern
local i, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya./ DECRETA--Que es procedeixi en l’inici d’expedient de tramitació de
cobrament mitjançant expropiació (art. 122.4 de la Llei d'Urbanisme 1/2010, de 3 d'agost),
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respecte de les quotes urbanístiques dels subjectes passius: J. REÑE COMPANYS i M.
FREIXENET i VICTORIANO GONZALEZ.""
REDACTAT per part de l'arquitecte tècnic municipal Sr. Josep Cases Roca, estudi
VALORACIÓ FINQUES/APREUAMENT
CONJUNT/COMPENSACIÓ
QUOTES
URBANÍSTIQUES.
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL,
--APROVAR LA VALORACIÓ DE FINQUES URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL
DE VALLFOGONA I COMPENSACIÓ D'AQUESTES A L'AJUNTAMENT DE
VALLFOGONA, redactat per l'arquitecte tècnic Sr. Josep Cases Roca, en data abril 2016.
Mètode de càlcul residual estàtic./RESUM:
Primer
-JAUME
REÑÉ
COMPANYS,
parcel·la
II.17
(175
m2),
valor
=/qualificació/superfície/sostre m2st/ sup. zona verda/: 29.286,39 € -despeses d'urbanització
14.423,22 € = 14.863,17 €.
Deute a compensar: 14.807,19 €.
L'Ajuntament quedarà compensat amb la titularitat al 100% de la parcel·la II.17 i amb
liquidació a favor del Sr. Jaume Reñé de 55,98 €.
Segon -VICTORIANO GONZALEZ BARCO I MONTSERRAT FREIXANET HOMS,
parcel·la I.13 (408,23 m2) valor =/qualificació/superfície/sostre m2st/ sup. zona verda/:
65.251,10 € -despeses d'urbanització 42.623,97 € = 22.627,13 €.
Deute a compensar: 9.888,66 €.
L'Ajuntament quedarà compensat amb el 43,70 % de la titularitat de la parcel·la I.13.
Tercer -FORMALITZAR LES COMPENSACIONS, mitjançant escriptura davant notari, en
termini i forma.
Quart -FACULTAR a l'Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris en relació
amb el present acord.
Per l'Alcaldia es fa una explicació i detall respecte de la valoració i els paràmetres utilitzats, i
seguidament es dóna la paraula als Srs. Regidors.
Pel Sr. Piqué, PP, es manifesta: que com a Regidor de l'Ajuntament discrepa respecte de la
taxació que es proposa, s'ha basat en preus de l'any 2007, preus que no tenen res a veure amb
el que val avui, ho trobo un disbarat. Discrepo que ho deguin.
En el seu dia l'Ajuntament va decidir assenyalar uns terrenys SAU, avui els considera amb
preu de rústega, no s'han urbanitzat.. per al·legacions i altres retards (en aquest punt el Sr.
Piqué fa un comentari personal respecte comentari al·legacions)..... actualment es paga
contribució urbana dels terrenys... no és just.
Entén que un taxador avui, en uns terrenys on no hi ha aigua, llum, clavegueres, no urbanitzat
mai pot tenir aquesta valoració que es presenta; la taxació seria molt llunyana d'aquesta,
finalment sense urbanització seria de 20 €/m2. No ho troba correcte ni per als veïns ni per
l'Ajuntament.
Per l'Alcaldia es contesta al Sr. Piqué, que l'Ajuntament en el seu dia, va aprovar un projecte
de SAU, amb el consens de la majoria dels propietaris, passar rústecs a urbanitzables i més
tard la reparcel·lació corresponent- any 2010, és a dir, a data 2011, quan vam entrar a
l'Ajuntament, estava aprovat i reparcel·lat.
Respecte de la contribució urbana, aquest Ajuntament no té cap afany recaptador, és per Llei,
ho hem estudiat i per llei la imposició és obligatòria atès que es un PLA PARCIAL SAU
degudament aprovat.
Respecte de les despeses repercutides han estat exactament les generades, en el seu dia es
varen fer reunions explicatives. Arribats a aquí atès que dos propietaris han demanat fer el
pagament amb terrenys, tal i com per llei és recull, així es fa.
Respecte de la valoració, s'ha fet un acurat estudi-valoració, jurídicament està establert com
s'ha de valorar, avui quin és el preu de mercat?? se sap que s'han fet transaccions amb preus
similars, qui dóna un preu exacte?, s'ha d'arribar a un consens i aquesta és la proposta.
Posada a votació l'anterior proposta d'acords, és el seu resultat:
Vots a favor, 6 vots a favor: Sr. Borda, Sr. Castellana, Sra. Sarret, Sr. Galitó, Sr. Polo i Sr.
Esteban).
Abstencions: 1 abstenció (Sr. Piñol, del grup ERC).
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Vots en contra: 1 vot (Sr. Piqué, del grup PP).
S'APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA L'ANTEIROR PROPOSTA D'ACORD.
En el punt de precs i preguntes es fa explicació de vot per part del Sr. Piñol, i justifica la seva
abstenció pel seu desconeixement de tota la gestió i tramitació del tema SAU.
3r.- APROVACIÓ EXP. 1/2016 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS/FINANÇAMENT
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.
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'expedient de ref. 1/2016, que afecta al pressupost exercici
2016, en els termes següents:
Atès el que preveu als efectes l'art. 158 i següents de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
39/88, de 28 de desembre / RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 34 i següents del R. Decret 500/90 de 20 d'abril.
Atesa necessitat de consignació de crèdit per al finançament de la proposta d'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.
Als efectes de CONSIGNACIÓ DE PREVISIÓ DE DESPESES CAP VI inversions,
i CONSIGNACIÓ DE PREVISIÓ D'INGRESSOS CAP. VII, TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL, exercici 2016,
Atès resultat de la liquidació PRESSUPOST MUNICIPAL exercici 2015, amb romanent de
tresoreria positiu,
ATESA PREVISIÓ DE MAJORS INGRESSOS per subvencions previstes,
Vist el preceptiu INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Primer- APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2016, segons
el següent detall.
MAJORS INGRESSOS:
CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
761 SUBV.DIPUTACIÓ ADEQ./MILLORA PLANTA
POTABILITZADORA,
40.000,00 €
750 SUBV. GENERALITAT ADEQ./MILLORA PLANTA
POTABILITZADORA
30.000,00 €
DE ROMANENT DE TRESORERIA.............
113.189,38 €
TOTAL MOD. INGRESSOS..... ................................................
183.189,38 €
PRESSUPOST DE DESPESES:
CAP. VI INVERSIONS
6094-450 ADEQ./MILLORA PLANTA POTABILITZADORA
183.189,38 €
TOTAL MODIF. DESPESES .................................................
183.189,38 €
Segon -EXPOSAR al públic l’anterior acord, per termini de 15 dies, mitjançant publicació
d'edicte en el B.O. de la província i taulell d'anuncis del municipi, termini durant
el que s'admetran reclamacions davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per
a resoldre d'un termini de 30 dies. Cas de no presentar-se reclamacions en termini, s'entendrà
definitivament aprovat l'expedient, sense necessitat de posterior acord.
Per l'Alcaldia es fa una explicació de la proposta que es presenta i que serà la base econòmica
per poder tirar endavant l'obra projectada, fent-se constar que ha estat possible atès que s'ha
pogut consensuar una subvenció amb la Diputació de Lleida, i a que ha sortit una línia de
subvencions per part de l'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, així com també s'ha passat
sol·licitud de subvenció al Departament de Governació. També a que gràcies a l'actual situació
econòmica de l'Ajuntament, romanent de tresoreria positiu, la vigent legislació permet poder
disposar de part de dit romanent.
Seguidament es dóna la paraula als Srs. Regidors:
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Pel Sr. Piqué, del grup PP, es manifesta que no és habitual que es faci cas a l'oposició, perquè
al desembre passat demanà destinació de diners al pressupost de 2016 per a la potabilitzadora, i
ara l'Ajuntament ho hagi recollit.
Per l'Alcaldia es contesta que ARA s'ha pogut tirar endavant la proposta, primer perquè s'ha
trobat finançament (Diputació) i es confia de que l'ACA la inclogui en la convocatòria que
acaba de sortir publicada i a la que s'accedirà i,
segon perquè s'ha anat complint amb les mesures imposades respecte de la gestió econòmica de
l'Ajuntament; per aixó es fa una modificació de crèdits per incloure l'obra, perquè en el
pressupost de l'exercici no hi tenia cabuda una inversió d'aquesta envergadura atès l'obligat
compliment de la regla de la despesa, i també FER CONSTAR que aquesta ha estat una fita que
fa molt anys es té present per part de l'Ajuntament, amb varis estudis tècnics i reunions al llarg
dels anys.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR ACORD.
4t.- PROPOSTA APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS I CONVOCATÒRIA DE
CONCURS 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.
PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA: CONCURS AMB PROPOSTA DE
MILLORES.
Per l'Alcaldia, atesa necessitat de procedir en la 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 que el corresponent projecte d'obra ha estat aprovat per aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 11 de maig de 2016, en tràmit d'exposició pública, i sense perjudici de la seva
aprovació definitiva,
Atès que es compta amb partida pressupostària suficient per tal de fer front al seu finançament,
094.450.
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l'adopció del següent acord, fent un petit
canvi respecte de puntuació millores, que s'accepta per part del Srs. Regidors:
-1r) INICIAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’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. Pressupost d’execució per contracta 151.396,11 € i IVA de
31.793,27 €.
-2n) PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ i tramitació ordinària/ CONVOCATÒRIA DE
CONCURS a fi que puguin presentar-se ofertes per qualsevol interessat, recaient l’adjudicació
en el licitador justificadament triat per l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò disposat
a l’article 112 TRLCSP.
-3r) APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE L’OBRA, PROCEDIMENT OBERT/ CONCURS, a
considerar més d’un criteri d’adjudicació.
Els 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.
-4t) EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules Administratives particulars aprovat, durant el
termini de deu dies hàbils, perquè s'hi puguin presentar reclamacions/ i de conformitat amb allò
disposat a l’article 112 TRLCSP, termini de la meitat.
Simultàniament,
-5è) ANUNCIAR el PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ: CONCURS, a considerar més
d’un criteri d’adjudicació; procediment i tramitació ordinària, si bé condicionat al que disposa
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l’art. 122 del Reial D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, respecte del plec de condicions, i sense
perjudici de l’aprovació definitiva del corresponent projecte tècnic d’obra.
-6è) FACULTAR a L’ALCALDIA, perquè signin quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
Per l'Alcaldia, després d'un detall de la proposta, es dóna la paraula als Srs. Regidors:
Pel Sr. Piqué del grup PP, es manifesta que respecte de les millores, proposaria donar puntuació
al fet de que es garanteixi una analítica perfecta de l'aigua tractada.
Per l'Alcaldia es contesta, que s'ha ponderat dit tema, però que és una millora que totes les
empreses en principi garantirien dit fet en les seves propostes, ja que aquesta és la finalitat de
l'obra. S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR ACORD.
5è.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL 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 que es fa necessària la modificació per l'adopció de noves directrius per part de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, i previsió de redacció d'un nou PLA
DIRECTOR D'URBANISME, respecte de les construccions en Sòl No urbanitzable,
compliment del paràmetre parcel·la mínima fixada en 15.000 m2., tant en ampliacions
com en noves propostes de construccions i activitats,
Atès estudi realitzat pels serveis tècnics d'aquest Ajuntament, als efectes de determinar
estadísticament la mitjana de la grandària de les finques rústegues del terme municipal,
determinant-se que la finca mínima a considerar com a correcta seria la dels 8.000 m2,
Als efectes de possibilitar les construccions i activitats existents como en ampliacions i
concreció pel que respecta a noves propostes,
Ateses les vigents Normes Subsidiàries del Municipi aprovades per la Comissió
d’Urbanisme de LLEIDA en data 30.04.1996.
Vist el pertinent informe emès per Secretaria,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:

1r-APROVAR INICIALMENT 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 -EXPOSAR al públic el present acord per termini d’un mes mitjançant publicació
d’edicte en el B.O. de la Província i diari de més difusió, exposició en el taulell
d’edictes i web de l’Ajuntament,
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4t -APROVAR PROVISIONALMENT la modificació descrita proposada, cas de no
presentar-se al·legacions i/o reclamacions en el termini de la seva exposició pública.
Cas de presentar-se’n seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament.
5è -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva
aprovació definitiva.
Per l'Alcaldia es dóna compte del sentit de l'anterior proposta d'ordenança, atès que des
de Urbanisme, s'exigeix des de fa un temps i així es preveu en l'estudi projecte del nou
PLA DIRECTOR, paràmetre finca mínima fixada en 15.000 m2., tant en ampliacions
com en noves propostes de construccions i activitats, 15.000 m2 unitat agregada en el
municipi.
Fet estudi parcel·lari, als efectes de determinar estadísticament la mitjana de la
grandària de les finques rústegues del terme municipal, determinant-se que la finca
mínima a considerar com a correcta seria la del 8.000 m2,
I es proposa la seva aprovació als efectes de possibilitar les construccions i activitats
existents como en ampliacions i concreció pel que respecta a noves propostes,
S’APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR ACORD.

6è.- ELECCIONS GENERALS 26 DE JUNY 2016 - NOMENAMENT MEMBRES
MESAS.
Per l'Alcaldia, en relació a convocatòria ELECCIONS A CORTS GENERTALS PER
LA PROPER DIA 26 DE JUNY DE 2016,Atès el que és previst, i als efectes de
nomenament membres MESAS ELECTORALS,Atès sorteig programa INFORMÀTIC
aplicació CONOCE, és el seu resultat:
MESA A-Vallfogona
President/a OLIVART GUIU, MONTSERRAT
1r vocal/
SEGARRA SOLSONA, ANNA MARIA
2n vocal/
PALLISÉ GARDEÑES, MARIA TERESA
MESA B- la Ràpita
President/a RIBALTA MARTÍNEZ, XAVIER
1r vocal/
TAMARGO NIETO, NAILA
2n vocal/ DALFÓ MARTÍ, ESTER MARIA
MESA C- l'Hostal Nou i la Codosa
President/a BUCHACA PLA, BENJAMIN
1r vocal/
VILANOVA CLUS, DOLORS
2n vocal/ CAMARASA SANTESMASES, MARIA ANGELES
Així com la resta de suplents.
-NOTIFICAR EN TERMINI I FORMA els nomenats a la JUNTA ELECTORAL DE
ZONA, per a la seva posterior notificació.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
7è.- PRECS I PREGUNTES.
Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes, Pel Sr. Piqué es pregunta sobre com està el

tema parlat de fer les voreres C/ Bellvís, i de fer les dues voreres fins al límit del casc
urbà, quedaria més bé. Que els veïns ajudaríem.
Per la Sra. Alcaldessa i el Sr. Borda, Regidor d'obres es contesta que està en estudi, atès
que hi ha algun altre cas a fer.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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