PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 07/15
Data: 30 de juliol de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sr. Susagna Mustera Garrofa
Excusa la seva assistència la Sra. Dolors Pareta i Jofre
Absents:
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 de la nit.
Ordre de dia:
1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement.
3. Aprovació inicial del projecte executiu d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament fase 3
de Verges.
4. Aprovació del calendari de festes locals per a 2016.
5. Aprovació definitiva del Compte General.
6. Proposicions urgents.
7. Precs i preguntes.
Verges, 30 de juliol de 2015
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Es proposa al Ple l’aprovació de les següents actes
- Ple extraordinari de 13 de juny de 2015 (Constitució Ajuntament)
- Ple extraordinari de 9 de juliol de 2015 (Cartipàs)
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
2.1 CONEIXEMENT
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte dels
següents decrets: del 42/2015 de 18 de març al 190 de 20 de juliol de 2015.
En especial es dona compte dels dos següents decrets:
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 77/2015
De conformitat amb el que estableix l’article 48.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article
182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals,
DECRETO:
Primer.- Disposar la incorporació dels romanents de crèdit amb finançament afectat de l’exercici
anterior que a continuació es detallen al pressupost vigent, amb efectes del dia 1 de gener de 2015
INGRESSOS AMB FINANÇAMENT AFECTAT EXERCICI 2014
CONCEPTE
INGRÉS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15 01 75080

GENERALITAT. PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA.
FASE

275.000,00

15 01 87010

ROMANENTS TRESORERIA FINANÇAMENT AFECTAT

418.404,40

TOTAL ORIGEN DELS FONS
DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT EXERCICI 2014
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693.404,40

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15 01 01100 91320

AMORT. PRÉSTEC PONT INVERSIONS 2011

308.000,00

15 01 15320 61902

PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA. FASE

344.000,00

15 01 15320 64000

PROJECTES, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

16.204,40

15 01 15320 61901

XARXA SANEJ. AIGUA SANITARIA I PAV. PART C/
PROGRÉS

25.200,00

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

693.404,40

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 116/2015
Atès que la disposició addicional dècima segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que cada administració pública, al seu
àmbit, podrà aprovar l’abonament al seu personal de les quantitats equivalents a la part proporcional
corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, deixades de
percebre en aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat;
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a la part la part proporcional
corresponent als primers 44 dies (24,04%) de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012;
Atès l’informe emès per l’interventor de la corporació, favorable a l’abonament del percentatge
corresponent al 24,04 € de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 deixada de percebre
pel personal, atès que aquesta corporació dona compliment als criteris i procediments establerts a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Estabilitat Financera;
DECRETO:
Primer. Disposar l’abonament al personal d’aquest ajuntament les quantitats equivalents a la part
proporcional corresponent als primers 44 dies (24,04%) de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012, deixades de percebre en aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que ascendeixen a la quantitat de
1.102,71 euros.
Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri.
2.2 RATIFICACIÓ
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DECRET D’ALCALDIA 100/2015
Vista la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments, per què abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2015;
Atès el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Verges de disposar d’hores presencials dels regidors per
atendre les tasques municipals.
Resolc,
Primer. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya que aboni retribucions per complir les tasques municipals als regidors següents:
Regidora
Marta Payeró Torró
Susagna Mustera Garrofa
Possibilitat 1 regidor

Jornada
50%
25%
100%

Mesos
5
5
6

Segon. Trametre el formulari de sol·licitud de la subvenció al Departament de Governació i
Relacions Institucionals, mitjançant la plataforma eacat.
Tercer.- Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
3.- PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT FASE 3 DE
VERGES.
Atès el projecte executiu de les obres d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament de Veges, fase
3 redactat per BTF enginyers SCCP, i que té un pressupost d’execució per contracta de 343.926,91
euros.
Atès que aquesta actuació figura inclosa al Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’any 2012,
Expedient 2012/361, amb una subvenció de la Generalitat de 275.141,53 euros
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals de Catalunya.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament
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Primer. Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d’ampliació i millora de la xarxa de
sanejament de Veges, fase 3 redactat per BTF enginyers SCCP, i que té un pressupost d’execució
per contracta de 343.926,91 euros, (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de trenta dies.
Tercer. Sol·licitar informe als Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura, a L’Agència
Catalana de l’Aigua, al servei territorial de Carreteres del Departament de Territori i a l’ens gestor del
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Roca qui explica el següent:
Sra. ROCA
Us volia comentar dues coses. La primera, en quant al conveni amb el gas, en Tomeu ha explicat
que ara és diferent. Abans, EGARSA, al fer les obres ells mateixos posaven i finançaven l’obra. I
esperaven que la gent es fes client. Ara no ho fan.
En Tomeu ens diu que els tubs si estan contemplats en el projecte.
Sra. HUGAS
Ens preguntem si aquest servei el paga l’Ajuntament. I si algú s’hi vol connectar, RARSA ho haurà
de pagar?
Li podem cobrar un cànon o no. Entenem que els serveis d’aigua i llum és obligat, però el gas no ho
és.
Sra. ROCA
El projecte contempla que hi hagin tots els serveis com per exemple internet, tot i que no és un
servei bàsic.
Sra. HUGAS
D’acord, però li estem pagant un servei a una empresa.
Sra. ROCA
També s’ha fet al carrer Progrés i a la plaça Major.
Pel que fa al tema del clavegueram que la Sra. Mustera ens va comentar a la Junta de Portaveus,
s’aprofita el mateix. S’aprofita la xarxa antiga de clavegueram per no haver-ne de fer una de nova.
Els ho explico sobre planell.
Sr. HUGAS
A tall informatiu. Arreglem el carrer Progrés. I el carrer del Rec, al final del carrer Ample, allà on es
feia abans la Sopa, també s’hi actuarà?
Sra. ROCA
Si, però no a les últimes 4 cases.
Sr. HUGAS
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Mirant el projecte, ens hem adonat que al carrer Progrés no hi surten els arbres ni el cablejat del
terra.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PEL 2016
Atesos els articles 37.2. de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2016.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2016, els següents
dies:
• Dimarts de Carnaval (9 de febrer) i Dijous Sant (24 de març)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta
aprovada per UNANIMITAT.
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2014.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14 d’abril de 2015. Exposat
el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 75, de data 20 d’abril de 2015,
pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
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Cal tenir presents els articles 189 a 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Per tant,
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats
pels següents estats bàsics:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats.
- Resultat pressupostari.
- Romanent líquid de tresoreria.
- Estat de la tresoreria.
Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats
en la part expositiva.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta
aprovada per UNANIMITAT.
6. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha.
7. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Tinc una primera pregunta i és que al decret 158, sobre el pla especial d’energies sostenible. Ens
gastem diners en els telecomandaments dels pous. I de 600 euros, passem a 2.500 euros. Em va dir
el tècnic que eren 660 euros, i ara veiem aquesta diferència i considerem que és massa alta i ens
estranya. La resta és en fanals, on es farà? Hi ha la memòria que ho digui?
Sr. SABATER
Ja li preguntarem aquest increment que comentes.
Sr. HUGAS
En el decret 183 el consell comarcal atorga una subvenció per un treballador. A què es destinarà?
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Sr. SABATER
Es destinarà per 6 mesos al mateix perfil, de paleta de manteniment.
Sr. HUGAS
Si és un paleta, una recomanació: com es va començar a arreglar la teulada de les escoles i no es
va acabar, i ens varem estalviar molts diners, podríeu continuar arreglant-la. També hi ha el carrer
que enllaça el carrer del Bous i l’Ample. Hi ha un projecte fet i podria ser viable.
En un altra tema, a la granja dels Vilà, hi ha construïda una tanca. Varen fer-hi una activitat que no
es pot fer. Ara ja poden tenir caravanes a fora. El 19 de maig se li va dictar una ordre d’enderroc.
Han passat 60 dies i no veig que s’hi hagi fet res. La idea era que estaven il·legals i que caldria
actuar-hi amb duresa a posar la multa coercitiva.
A més, voldria comentar que en el ple de l’altre dia, hi havia retribucions dels càrrecs electes. Em
sembla fantàstic. Res a dir sobre això. Però respecte dels números de l’any anterior, hi havia una
diferència aproximada del doble. De 3.500 a 7.800 euros.
Val a dir que en els últims 6 mesos del passat mandat no ens deixaven gastar ni un euro. No hi havia
diners. Varem haver de demanar una bestreta al consell comarcal. Ha arribat aquesta? Passen
coses que jo no sé? En Joan no va poder canviar ni la porta del TATA per manca de diners...
Sr. SABATER
Hem fet els comptes. És evident que hi ha hagut un increment de 4.400 euros, i els traiem del capítol
I. Quan fem el nou pressupost cap al mes de novembre ho haurem de contemplar. La idea nostra era
que la subvenció es dividís per 5, però això no es podia fer, no es permet.
Al capítol I hi havia contemplat el sou del secretari a jornada complerta, i hem comprovat que de juliol
a desembre hi havia partida.
Sr. HUGAS
El problema era de caixa. Ens feien anar apretats i no s’han fet coses importants que s’havien de fer.
Sr. ROURA
El pressupost és diferent de la liquiditat. Als últims mesos us deien que no hi havia líquid. Nosaltres
estem executant el pressupost que vareu fer vosaltres. I la interventora no ha dit que no poguéssim
gastar lo pressupostat. No sé el que passava els últims 6 mesos vostres; potser la liquidesa no
estava ben prevista.
Sr. HUGAS
Abans no hi havia tresoreria en 6 mesos. I ara n’hi ha? Ja ho preguntaré a l’Imma, enviant-li un
correu o fent-li una trucada.
Sra. MUSTERA
No cal que truquis a ningú que jo, aprofitant que estic al Consell, ja hi he parlat.
Sr. HUGAS
De tota manera, me n’informaré.
També volia aprofitar per preguntar com està la subvenció de 20.000 euros del carrer Progrés.
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Sr. SABATER
Amb els diners que faltaven per invertir, hem adequat la zona de l’estació meteorològica i hem
arreglat una tapa malmesa de davant del semàfor. S’havia d’asfaltar el paviment que hi ha entre Can
Soler i el pavelló, però hi hagué una actuació urgent a causa d’una fuga d’aigua a un domicili del
carrer de la Trencada i varem decidir que en Matas arreglés allò, perquè era prioritari. També li hem
demanat que netegi la parcel·la d’en Pere Mir i ens va dir que ho faria.
Sr. HUGAS
Tindrem cap de brigada o no? I segons ens ha semblat sentir, serà en Furio?
Sr. SABATER
Sí, avui a la Junta de Govern hem decidit que el procés selectiu estava molt ben fet, i hem decidit
agafar el següent de la llista que és en Lluís Furio. És una persona molt preparada i que ha mostrat
interès per la plaça. També és cert que és una necessitat molt urgent pel dia a dia del poble. Així
doncs, revisant el procés de selecció i les bases, hem decidit seguir amb els tràmits administratius
que toquen i contractar al senyor Lluís Furio.
Sr. HUGAS
Hi havia una certa dissensió a l’antic govern. Una vegada va plegar en Jordi Diaz, en Pere era més
de fer un nou concurs, perquè creia que la persona seleccionada havia de ser entès en temes
elèctrics que és on hi havia més despesa. La Sra. Alcaldessa anava per una altra banda. Sense que
ens posem amb el tipus de persona, eren unes deficiències detectades en els últims mesos.
Sr. ROURA
Acabem d’entrar. Necessitem aquesta persona. I és per un any. Ara l’agafem un any i tenim temps
per valorar-ho. En Lluís domina la construcció, jardineria, lampisteria, sap soldar, també el tema
elèctric... creiem que és una persona preparada.
Sra. MUSTERA
Vull dir que nosaltres apostàvem per un altre perfil.
Sr. SABATER
Molt bé. Però quan es varen fer les bases de selecció, en Pere ja hi era i potser era el moment de
definir bé quines tasques eren les més necessàries per al perfil seleccionat.
Sr. HUGAS
Potser no ho vam fer prou bé. Un altre tema. Tema Sala de lectura, que me n’he informat a través
del butlletí, que és la única informació que he tingut. La sala de lectura serà una aula?
Sr. ROURA
Hi havia una petició d’anys anteriors, i se’n farà ús com a aula. Ens han manifestat que falta espai. I
unes hores a la setmana ho faran servir per horari escolar. Serà per varis usos.
Sr. HUGAS
L’any passat se’ls va cedir espai. Només demanem que ara no es desvirtuï el local
Pel que fa a la tercera fase del projecte del clavegueram, el departament de governació els ha
respost satisfactòriament dels crèdits?
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Sr. SABATER
Aprofitant una visita sobre el projecte de la tercera fase, vam portar tot el deute i els ho vam
comentar. Sobretot el deute FEDER. La reunió va anar bé, però no ens van donar una resposta. Ens
varen donar dos telèfons de contacte i ens van dir que la cosa vol insistència. Hi hem trucat i ens
han dit que al mes d’agost s’intentaria començar a desencallar. Hi continuarem treballant i insistint.
Sr. HUGAS
El projecte del rec de l’estany, entenc que no són per a tot el rec, sinó només els 400 metres.
Sra. ROCA
Encara no sabem el gruix de l’actuació, ja que els tècnics han trobat amiant en diferents zones i això
ha fet pujar el cost de l’actuació i, evidentment, no podrem actuar a tota la zona pressupostada en un
primer moment. Hem de restar a l’espera de noves informacions. Abans el consell comarcal feia la
recollida d’amiant però ara està per veure. L’actuació és farà i decidirem per on es comença. Però
serà una actuació més minsa i que l’haurem d’anar duent a terme els propers anys.
Sr. HUGAS
Pel que fa al tema de les escombraries, aplaudim que es dobli la recollida de les andròmines.
Sr. SABATER
Quan vam parla de la reubicació de diferents contenidors, en Joan Brusi, l’agutzil, ens ho va
recomanar.
Sr. HUGAS
S’estan canviant contenidors. Però si el conveni ja no hi és... no?
Sr. SABATER
No, ja fa anys que en aquest aspecte l’Ajuntament de Verges està en pròrroga. Ens hem reunit amb
SERSALL i el consell comarcal. Hem de fer unes noves bases i el plec, però és cert que tenim
urgència per reubicar certs contenidors. L’empresa s’hi ha posat bé, i hi han col·laborat.
Sr. TUBERT
Us explico una mica com ha anat. L’empresa està disposada a col·laborar. Ens portaran nous
contenidors a cost zero de rebuig. Si després de la selecció l’empresa SERSALL no és la
seleccionada, se’ls emportaran sense cap compromís per part de l’Ajuntament. Hi sortim guanyant
ara mateix, perquè ens ajuda a reduir punts de recollida i a mantenir un ordre més clar.
Sr. HUGAS
El projecte de garantia juvenil va lligat amb una proposta de feina?
Intervé la Sra. RIBAS que exposa que va a part. És un projecte europeu; varem enviar una carta del
consell comarcal.
Sr. HUGAS
I quan truquen a l’Ajuntament?
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Sra. RIBAS
Els dirigim al consell.
Sr. HUGAS
I per què no se li passa a una persona que hi entén com és la tècnica i que ja la tenim i que coneix
tot el tema de l’ocupació?
Sra. RIBAS
El tècnic que tenim treballa un perfil diferent.
Sr. HUGAS
El nou butlletí, quin cost té?
Sr. SABATER
El butlletí costa 400 euros aquesta publicació. Evidentment, al ser al primer, ha estat una mica més
llarg. Per tant creiem que el proper número serà més barat. Sortirà cada tres mesos, per tant quatre
vegades l’any.
Sra. MUSTERA
Només dues coses. Llegint els decrets, la neteja de la plaça per després de Sant Joan, es diu que
han de deixar la plaça exactament igual que com l’han trobada. I tots hem pogut veure la gran taca
que hi ha.
Sr. SABATER
Com en d’altres actes que es fan a Verges (exemple de la Processó de Verges i les torxes) l’ús de
torxes, amb la cera i el foc, provoquen taques als carrers. Aquesta és una taca de cera de la flama
del Canigó, degut a un accident a l’hora d’encendre la foguera de sant Joan. Ja enviarem un escrit a
l’AVI i els demanarem que se’n responsabilitzin i si ho poden netejar.
Sr. TUBERT
Amb la màquina no es pot netejar. Farem venir els del Tramuntana i a veure si hi poden treballar a
fons.
Sra. MUSTERA
Un consell que a mi em va funcionar d’altres vegades. Si utilitzeu Cebralin (producte que treu taques
a la roba) pot marxar.
Un altre aspecte, és que la desbrossadora ha vingut i, a part de desbrossar, ha pelat molt dels arbres
de La Mota. A més, van ocasionar una avaria un dia al vespre. Qui se’n responsabilitzarà?
Sr. TUBERT
Ho desconec. Ho mirarem. L’averia la vam fer arreglar nosaltres el dia següent. Qui pagarà, està per
veure.
Sra. ROCA
Qui pagarà dependrà de qui en té la culpa.
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Sra. MUSTERA
Hi ha hagut un increment de les persones que demanen escola i espais municipals (aula, teatre,...)
Com quedarà el tema de la neteja. Caldrà incrementar hores?
Sr. SABATER
Ho estem treballant. El que és segur és que no podem contractar més personal de neteja. Per tant,
és gairebé probable que haguem d’incrementar hores a una de persones de neteja que, fins ara, no
feia jornada completa.
Sra. MUSTERA
Us felicitem pel butlletí. Nosaltres en varem ser incapaços, però un cosa us vull demanar: que no
sigui paper sobre paper. Aquí hi heu de posar més contingut.
Sr. SABATER
Ho deus voler dir per l’escrit referent al cadastre. Era un tema molt important, que ens va arribar de
cop i volta, ens els varem trobar a sobre, i varem trobar adequat informar als propietaris. I vam
considerar que si podia arribar per dues vies, molt millor.
Sra. MUSTERA
Referent al cadastre. Qui hi ho ha repartit?
Sr. SABATER
Nosaltres mateixos. Regidors i personal de l’Ajuntament.
Sra. MUSTERA
No ho heu enviat a tothom, perquè a casa meva no m’ha arribat.
Sra. ROCA
La part del teu habitatge hi vaig anar jo. I vaig deixar la informació a totes les bústies que tenien nom.
Sra. MUSTERA.
Així, el butlletí tampoc m’arribarà? Molt bé. Per cert, el butlletí no ha arribat al carrer Nord.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les tres quarts de deu
de la nit, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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