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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 05/2016   
Caràcter: Ordinari 
Data:  7 de novembre de 2016 
Hora: de les 19:00 hores a les 19:45 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Manel Marsan Segú, regidor  
Josep Maria Barrull Aran, regidor 
Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor   
Emilia Farré Farran, regidora 
Ramon Espuña Turmo, regidor 
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les 
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 8 d’agost de 2016). 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia. 
3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 3r trimestre 2016. 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 3r 
trimestre 2016. 
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2017, la plantilla 
orgànica i les bases d’execució. 
6. Informes d’alcaldia. 
7. Precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió i abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde manifesta la 
necessitat d’incloure un nou punts en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte: 
 

- Aprovar una moció sobre la reobertura de la planta de Tracjusa a Juneda. 
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- Aprovar una moció sobre el desdoblament de la N-240 de Montblanc a 
Lleida. 

 
D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2003, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 2568/86, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple ratifica la urgència dels assumptes i 
s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 6 i 7. 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 8 d’agost de 2016). 
 
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta ordinària de 8 d’agost de 
2016), i de conformitat amb l’establert a l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
és aprovada per unanimitat. 

2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple 
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat: 
 
- Del Decret d’Alcaldia número 50/2016 de data 29 d’’agost de 2016 al Decret 

d’Alcaldia número 68/2016 de data 3 de novembre de 2016. 
 

3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 3r trimestre 2016. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 10 d’octubre 
de 2016. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 

 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema 
que permeti avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la 
normativa sobre contractació administrativa. 
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L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot això, la intervenció elaborarà un informe trimestral, en el què s'avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al 
Ple. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
 
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions 
reconegudes respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que 
imposa la Llei són de 2 factures, per un import total de 680,80  euros, al 3r trimestre 
de 2016. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors 
(PMP), 3r trimestre 2016. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 10 d’octubre 
de 2016. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) 
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. 
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent 
del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes 
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del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui. 
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, 
d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, la informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors. 
 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014, el Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP) és de 37,81 dies en 
referència al 3r trimestre de 2016. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2017, la plantilla 
orgànica i les bases d’execució. 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 
 
La secretària-interventora ha emès els informes favorables que figuren a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  
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dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al 
document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 
i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2017, d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del 
deute públic; el qual resumit per capítols és el següent: 
 
PRESSUPOT 2017 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
 
Cap. I     -   Impostos directes ……..………….........      78.000,00 € 
Cap. II   -    Impostos indirectes .............................         1.000,00 € 
Cap. III   -  Taxes i altres ingressos  …….................     78.950,00 € 
Cap. IV   -  Transferències corrents  …………..........   136.400,00 € 
Cap. V    -  Ingressos patrimonials  ….....................    15.500,00 € 
Cap. VII  -  Transferències de capital  ………...........          0,00 € 
Cap. IX   -  Passius Financers  ..............................             0,00 € 
 
  TOTAL ESTAT D’INGRESSOS  ..........    309.850,00 € 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Cap. I    -    Despeses de personal  ………………....      60.300,00 € 
Cap. II    -    Despeses de béns corrents i  serveis  ..    185.600,00 € 
Cap. III  -    Despeses financeres  …………………...        8.700,00 € 
Cap. IV  -   Transferències corrents  ………………..       32.250,00 € 
Cap. VI  -    Inversions reals  ………………………...        4.000,00 € 
Cap. IX  -    Passius financers  ……………………….     19.000,00 € 
 
  TOTAL ESTAT DE DESPESES  ….…      309.850,00 € 
 
Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de  368.013,84 euros. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici del 2017. 
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Quart.- Aprovar la plantilla orgànica i relació de llocs de treball per a l'exercici de 
2017. 

PLANTILLA ORGÀNICA  
 
Personal que té consignació pressupostària i que ja està treballant o bé es preveu 
que treballin al llarg de l’any (contractes temporals). 
 
1. Òrgans de govern 
Càrrec electe a jornada 75%. 
 
2. Personal funcionari de carrera 
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional 
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria 
intervenció de classe 3a. Resolució del Departament de Governació GAP/2148/2007, 
de 6 de juny.  
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell 
Comarcal de les Garrigues). 
2.2.Escala administració general 
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: administratiu. Categoria professional: 
administratiu. Grup: C1.  
 
3.- Personal laboral fix 
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis 
varis. 
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: personal de neteja. Categoria professional: 
personal de neteja.  

RELACIÓ DE LLOCS 
 
És la relació dels llocs de treball que es vol que tingui la corporació, o que ha de 
tenir per llei, estiguin o no a la plantilla. No inclou la relació de llocs de treball, els 
treballs temporals. 
 
1. D’òrgans de govern 
Càrrec electe a jornada 75%. 
 
2. De Personal funcionari de carrera 
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional 
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria 
intervenció de classe 3a. Titular: vacant. Sistema de provisió: reservat a funcionaris 
amb habilitació de caràcter estatal. Resolució del Departament de Governació 
GAP/2148/2007, de 6 de juny.  
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell 
Comarcal de les Garrigues). 
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2.2.Escala administració general 
Núm. de llocs: 1. Lloc de treball: administratiu. Grup: C1. Nivell complement destí: 22. 
Complement específic: Sí. Jornada: Complerta. Sistema de provisió: concurs-
oposició. Titular: G.A.M. (en situació de servei especial) 
 
3.- De personal laboral fix 
Núm. de llocs: 1. Lloc de treball: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis varis. 
Jornada: complerta. Sistema provisió: concurs. Titular: vacant (c. indefinit J.M.P.B.). 

Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: personal de neteja. Categoria professional: personal 
de neteja. Jornada: parcial. Sistema provisió: concurs. Titular: vacant.  

 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida, el present acord pel termini de 20 dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple. 
 
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i  
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per al desenvolupament del present acord.  
 
6. Aprovar una moció sobre la reobertura de la planta de Tracjusa a Juneda.  
 
MOCIÓ SOBRE LA REOBERTURA DE LA PLANTA DE TRACJUSA A JUNEDA 

 
A inicis del 2014, el govern espanyol va aprovar una retallada de les ajudes a la 
generació d'energia renovable cosa que va provocar que tanquéssim totes les 6 
plantes de tractament de purins de Catalunya, entre les quals s’hi compta la de 
VAC de Juneda (Garrigues).  A raó d’això  el context actual es caracteritza per 
l’angoixant problema de la gestió de les dejeccions ramaderes (per manca de terra 
on escampar-les). D’altra banda, també comptem amb els excedents de residus 
urbans que té el país a les Garrigues, que ja acabat la vida útil del seu abocador i 
hem buscar una alternativa per la deposició dels seus residus, amb l’agreujant que 
és la penúltima comarca de Catalunya amb reciclatge, segons l’informe de 
l’Agència Catalana de Residus, amb només un 19% de recollida selectiva un cop 
extrets els impropis.  
 
La planta de Tracjusa a Juneda, que segons el nou projecte preveuria tractar la 
mateixa quantitat de purins (100.000 m3), tindria com a novetat principal el canvi en 
el tipus de combustible utilitzat, que passaria de gas natural a CDR (combustible 
derivat dels residus) obtingut,  a partir dels residus urbans procedents de les 
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comarques de les Garrigues i del Pla d’Urgell i de d’altres llocs.  Davant de la 
magnitud d’aquest projecte, hem de ser especialment curosos a l'hora de valorar-lo. 
La climatologia de la comarca de les Garrigues i del Pla d’Urgell  presenta 
situacions anticiclòniques persistents, especialment els mesos d’hivern, que es 
caracteritzen per vents febles, inversions de temperatura amb alçada que donen 
lloc a boires, estancament per poca o escassa ventilació i propensió a l’acumulació 
de possibles contaminants que poden originar episodis ambientals.  Sigui per 
aquest motiu i/o per les emissions de les indústries actuals, les mesures d’ozó 
troposfèric superen els llindars de tolerància al punt de mesurament ubicat a 
Juneda.  
 
El projecte de la Nova-Tracjusa podria comportar, segons estudis en plantes amb 
característiques similars, la generació de contaminants atmosfèrics, com dioxines o 
furans. 
 
La normativa catalana vigent, estableix una jerarquia a l’hora del tractament de 
residus, en la que sistemes de valorització i d’eliminació com els que proposaria el 
projecte, serien les darreres solucions a prendre. El programa PRECAT20 
(Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
2013-2020) estableix que abans de l’any 2020, com a mínim el 50% dels residus 
domèstics i comercials han de poder-se reutilitzar i reciclar en origen.  
 
D’entrada el projecte tal com l'han presentat i explicat, presenta una sèrie de 
dubtes, incerteses i preocupació, per la qual cosa que creiem que caldria reformar-
lo substancialment per poder donar-hi suport, especialment per  quatre raons: 
 
1- Contradiu el nostre model de país i de comarca, avalat per unes conviccions i 
diferents lluites sostingudes, que consisteix en exigir el tractament dels residus i les 
dejeccions en origen i evitar, sobretot, exportar-los des dels territoris més poblats 
als menys habitats. Alhora, es tracta de preservar primordialment la salut i la 
qualitat mediambiental que prestigia l'elaboració d'aliments de qualitat, incloent-hi 
els emparats en la producció integrada o ecològica. 
2- Al contemplar el tractament de milers de tones de CDR, procedents de residus 
urbans heterogenis i forans, fa sospitar si darrere del noble propòsit de resoldre un 
problema local no s'hi amaga el de resoldre'n un d'aliè. 
3- El propi projecte i l'estudi d'impacte ambiental, presenten mancances, llacunes, 
ambigüitats i contradiccions, que després de revisar-lo curosament ens generen 
seriosos dubtes sobre el potencial contaminant de les emissions produïdes pel 
procés de gasificació i altres qüestions inquietants.  
4- La reobertura de la planta de Miralcamp usant combustibles convencionals ja 
contrastats, i no pas residus diversos tractats, demostra que existeixen altres 
alternatives més segures i amb efectes previsibles. 
Donades les incerteses vers aquest projecte, creiem necessari que els promotors 
del projecte aturin la seva tramitació  i que els diferents organismes i 
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administracions, en facin la valoració així com l’anàlisi de les diferents alternatives, 
en especial:  
 
A- Se’ns assessori sobre l'abast de la tecnologia per gasificar residus, per tal de 
determinar definitivament els seus efectes sobre la salut, la qualitat del medi 
ambient i l'eficiència energètica, i la sostenibilitat en tots els ordres que implica 
traslladar milers de tones de residus d'una banda del país a una altra.  
B- Que col·laborin estretament amb els ramaders per tal d'ajudar-los a reformar 
substancialment el projecte o a impulsar-ne un altre que permeti resoldre el 
problema de la gestió dels purins, que tant aclapara a un sector estratègic per la 
comarca com és la ramaderia intensiva, d'acord amb un sistema energèticament 
eficient, assumible econòmicament i que ofereixi prou garanties per a la salut de les 
persones i la qualitat mediambiental, que són els dos béns comuns a preservar per 
sobre de tot. 
 
Per tot l’exposa’t, sotmetem al ple de la Corporació de l’Ajuntament del Soleràs 
aprova per unanimitat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar el màxim suport al sector porcí, ja que és una activitat bàsica i 
estratègica per a la nostra comarca i per al nostre país en general, i en especial a 
totes aquelles iniciatives que ajudin a consolidar aquest sector i a buscar solucions 
efectives per a la problemàtica de les dejeccions ramaderes.  
 
Segon.- Donar suport a totes les iniciatives necessàries per a la reobertura de les 
plantes de tractament de purins, ja que són claus per a poder contribuir a solucionar 
una part important dels excedents de purins. 
 
Tercer.-  Que l’aprovació d’aquesta planta quedi condicionada a la nul·la afectació 
sobre la salut de les persones, la qualitat ambiental de les zones afectades i del 
model territorial sostenible per a la comarca de les Garrigues   
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Lleida i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
7. Aprovar una moció sobre el desdoblament de la N-240 de Montblanc a 
Lleida. 
 
MOCIÓ SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA N-240 DE MONTBLANC A LLEIDA 
 
Els problemes a la carretera N-240 entre Montblac i Lleida fa molt temps que 
s’arrosseguen. Fa vuit anys, el 2008, la població ja va dur a terme accions de 
protesta per l’elevat nombre d’accidents que hi havia i es va tallar la via reclamant 
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la construcció de rotondes, especialment pel pas de Juneda i les solucions no 
arribaven. 
 
L’any 2012 es comença a plantejar l’opció d’alliberar el peatge de l’autopista com a 
mesura més immediata, segura, sostenible ambientalment i econòmica; així com 
una solució regional a la connexió entre Lleida i el port de Tarragona . 
 
A més l’AP2 va pràcticament buida a menys d’una quarta part de la seva capacitat. 
Donat que alliberar l’AP2 és: 
 

1) Immediata. 
2) Econòmica 70 milions d’Euros. 
3) Mínim impacte ambiental. 
4) Hi estan d’acord les entitats i associacions del territori. (Acord de la Diputació 

a favor del 2016 i Resolució a favor del Parlament de Catalunya 2016) 
5) Es recupera una via estratègica per l’economia lleidatana.  

 
I en canvi desdoblar la N-240: 
 

1) Costarà més de nou anys.. 
2) Econòmica 300 milions d’Euros. 
3) Una nova barrera afegida a l’AVE i l’Autopista.. 
4) No hi ha acord entre les entitas i associacions. 

 
Per tot l’exposa’t, sotmetem al ple de la Corporació de l’Ajuntament del Soleràs 
aprova per unanimitat els següent 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que el govern de la Generalitat obri negociacions amb l’Estat per establir 
terminis i costos del rescat de l’AP2 entre Lleida i Montblanc. 

Segon.- Que en paral·lel s’iniciïn les millores necessàries als principals punts 
negres de la N 240, com la construcció de les rotondes històricament reclamades. 

Tercer.- Que en el marc d’aquesta negociació s’inclogui la construcció d’accessos a 
l’AP2 a Castelldans, Juneda i Artesa de Lleida-Puigvert de Lleida. 

Quart.- Que s’agilitzi la construcció del túnel de Lilla que permeti connectar les 
terres de Ponent i les del Camp de Tarragona. 

Cinquè.- Comunicar el present acord a la Diputació de Lleida i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 



 
 

 

 

 
 
 

(Les Garrigues) 
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8. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Informa que es van haver de tallar els pins que hi havia al costat de les 
piscines perquè tocaven la línea elèctrica i l’empresa de Fecsa els va dir que ho 
havien de fer. Explica que si no ho feien, els haguessin fet firmar que l’ajuntament 
es feia responsable si passava algun cosa amb aquesta línea elèctrica. 
 
Segon.- Exposa que des de la Diputació de Lleida s’ha aprovat una línea de 
subvenció per l’arranjament de camins municipals, en la qual s’hi podran imputar 
despeses ja executades. Igualment explica que la convocatòria està pendent de ser 
publicada i que en principi hi ha previst que s’atorgui 4.000,00 euros per municipi 
més 10,00 € per kilòmetre quadrat de superfície del terme municipal. 

9. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor, pregunta si s’ha liquidat tot els de 
l’arrendament del vedat de cacá, temporada 2015-2016. 
 
El Sr. alcalde li respon dient que gairebé tot. 
 
La Sra. Maria Teresa Solè Debès, regidora, explica que durant els actes d ela festa 
major, un dels quals la bicicletada, un noi es va fer mal i es va trencar la clavícula, i 
exposa que si l’acta s’hagués organitzat amb el Consell Esportiu li hagués entrat la 
visita per la mútua sens que hagués tingut d’anar a la Seguretat Social. 
 
El Sr. alcalde li respon dient que li sembla totalment correcta aquesta apreciació i 
que ho tindran en compte per a properes ocasions. 
 
La Sra. Maria Teresa Solè Debès, regidora, pregunta si se sap si hi ha alguna 
constància de què hi hagi algun tipus de contracte amb els jubilats per l’ús de la 
sala de baix de l’Ajuntament. 
 
El Sr. alcalde li respon dient que ho desconeix. 
 
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a 
secretària, certifico. 

La Secretària-interventora,    Vist i plau 
L’Alcalde, 
 

Anna Cornellana Martí     Jordi Sarlé Marfull 


