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ACTA DEL PLE DE 26 DE SETEMBRE DE 2016 (NÚM. 05/2016) 
 
Número: 05/2016 
Caràcter: Ordinària 
Hora de començament: 20:00 hores 
Hora d’acabament: 20:35 hores 
Lloc: Sala municipal 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Banús Puigivila (CiU) 
Sra. Francisca Clarà Rabal (CiU) 
Sr. Daniel Crous Gómez (CiU) 
Sr. Pius Dòniga Fraile (CiU) 
Sr. Josep Garriga Comas (TAV) 
Sra. Judit Fàbregas Muntal (TAV) 
Sr. Joan Roura Tena (ERC) 
 
Secretari accidental: Lluís Xandri i Molas 
 
Oberta la sessió per part de l’Alcaldia, es dóna pas al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 
2. Donar compte de les resolucions. 
3. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
4. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i pagament mitjà a proveïdors. 
5. Aprovació d’adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona 2016-20120. 
6. Aprovació d’adhesió al Pla comarcal d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de 
gènere d’Osona 2016-2020. 
7. Aprovació de minuta de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal d’Osona per a 
l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes 
de l’Àrea d’atenció a les persones. 
8. Aprovació del Compte General de la corporació, corresponent a l’exercici 2015. 
9. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús, aprofitament d’espais i recursos 
materials de l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
10. Aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a 
activitats extraescolars. 
11. Mocions, Precs i preguntes. 
 
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
De la redacció de l’acta de la sessió anterior tots els membres del Ple en tenen coneixement ja 
que disposen d’una còpia. 
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S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 27 de juny de 2016 (04/2016, ordinària). 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS. 
 
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des 
de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de 
l’administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en 
els articles 22 2 a) i 46 e) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les següents 
resolucions: 
 

Núm. Data Contingut 

77/2016 23/06/2016 Llicència urbanística 18/2016, per a la realització d’obres 
consistents en l’arranjament del jardí, a El Crous, urbanització 
Fussimanya 

78/2016 23/06/2016 Llicència urbanística 17/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la reforma interior de cobert agrícola per 
a vedells d’engreix, a la finca La Garriga 

79/2016 29/06/2016 Autorització de pas pel municipi de la IV bike experience, el 
dia 9 de juliol de 2016 

80/2016 30/06/2016 Aprovació de factures del mes de juny, ordenar pagaments i 
reconeixement d’ingressos 

81/2016 18/07/2016 Formació del Compte General de la corporació de l’exercici 
2015 i convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 

82/2016 18/07/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona 
“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió 
social i emergència energètica 

83/2016 18/07/2016 Llicència urbanística 19/2016, per a la realització d’obres 
consistents en el condicionament del jardí, a El Cau de l’Àliga, 
urbanització Fussimanya 

84/2016 22/07/2016 Llicència urbanística 20/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la construcció d’una piscina, al carrer sense 
nom, front carrer Pirineu 1 

85/2016 29/07/2016 Formulació de sol·licitud de subvenció de la línia per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del 
POUSC 2016-2017 

86/2016 29/07/2016 Nomenament d’Alcalde accidental entre els dies 14 i 28 
d’agost de 2016 

87/2016 01/08/2016 Aprovació de factures del mes de juliol, ordenar pagaments i 
reconeixement d’ingressos 

88/2016 29/08/2016 Cessió en préstec de 20 cadires i 5 taules el dia 3 de setembre 
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89/2016 30/08/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 24 de setembre de 
2016 

90/2016 02/09/2016 Aprovació de factures del mes d’agost, ordenar pagaments i 
reconeixement d’ingressos 

91/2016 02/09/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 3 de setembre de 
2016 

92/2016 02/09/2016 Aprovació de modificació 3/2016 del vigent pressupost 
municipal, per majors ingressos 

93/2016 02/09/2016 Aprovació de certificació d’obres núm. 3 i última de la Franja 
de Fussimanya (GEST FORESTAL SCCL) 

94/2016 05/09/2016 Aprovació conveni servei de lectura mitjançant bibliobús 

95/2016 06/09/2016 Aprovació del projecte de dinamització, cohesió i emancipació 
juvenil i sol·licitud de subvenció per al seu finançament 

96/2016 07/09/2016 Cessió de la sala d’ordinadors del centre cívic el dia 9 de 
setembre de 2016 

97/2016 12/09/2016 Autorització per a la realització de l’activitat “XXXIIIa mitja 
marató, XXa cursa de 10kms i 1a cursa de 5 km al seu pas pel 
municipi de Tavèrnoles 

98/2016 13/09/2016 Llicència urbanística 21/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la reparació de bany, cuina, instal·lacions i 
bassa exterior, a El Castell de Savassona 

99/2016 13/09/2016 Llicència urbanística 22/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la reparació de bany, cuina, instal·lacions i 
bassa exterior, a Can Tanyà 

100/2016 14/09/2016 Llicència urbanística 23/2016, per a la realització d’obres 
consistents en posar llambordes a la zona de la porta del 
garatge, al carrer Savassona núm. 4 

101/2016 16/09/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 17 de setembre de 
2016 

102/2016 16/09/2016 Certificat d’aprofitament urbanístic de la finca Els Singles 

103/2016 16/09/2016 Certificat urbanístic de legalitat i antiguitat de la finca Casa 
Patronilla, urbanització Fussimanya 

104/2016 19/09/2016 Convocatòria Ple ordinari el dia 26 de setembre de 2016 

 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors a la Secretaria de la Corporació, per la qual 
el Ple en resta assabentat del contingut d’aquestes. 
 
3.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de juny de 
2016, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 de març en concordança amb 
l’article 59 de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la 
intervenció, presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del 
pressupost al nivell de desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat 
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de tresoreria des de l’última sessió. 
 
Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat un estat d’execució cada un dels regidors pel qual el Ple es 
dóna per assabentat. 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A 
PROVEÏDORS. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 9 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral sobre morositat i de 
pagament mitjà a proveïdors, corresponent al segon de 2016. 
 
Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat una còpia de l’informe a cada un dels regidors, per la qual 
cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
5.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE D’OSONA 2016-2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un marc 
legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus 
de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. La lluita contra les 
discriminacions ha trobat en el desenvolupament normatiu una estratègia d’eradicació. És a 
partir de les primeres declaracions de drets humans, que es reconeix la igualtat entre dones i 
homes com un dret universal. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla Comarcal 
d’igualtat de Gènere d’Osona (2016–2020) amb l’objectiu general de definir el conjunt integrat 
i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes dels municipis 
que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim potencial i participar en tant 
que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de gènere. 
 
El Pla inclou els objectius, els continguts, la metodologia i les fases del procés d’implementació 
per aconseguir-ne els objectius. 
 
Vist el text del Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016–2020) i la voluntat de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles d’adherir-se a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
 
Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’eradicació de la violència masclista 
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Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Tavèrnoles al Pla comarcal  d’igualtat de gènere 
d’Osona (2016-2020), aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 26 de juny de 
2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
6.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL 
I IDENTITAT DE GÈNERE 2016-2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), 
estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest sentit, el consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que ha elaborat una 
diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i sensibilització als treballador/es de 
l’administració local, promoure la incorporació de la perspectiva LGTBI en les polítiques 
públiques locals i dissenyar protocols de coordinació amb els Servei d’Atenció Integral de la 
Generalitat per atendre a les persones víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar 
les denúncies recollides de de les diferents oficines municipals, promoure la Implementació de 
la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que siguin competència municipal (educació, salut, 
seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions) i garantir l’atenció  de les 
víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia del municipi. 
 
És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va redactar el 
Pla a nivell comarcal i en els exercicis 2016-2020 està previst iniciar la implementació de les 
diferents línies marcades. 
 
Vist el text del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, 
2016-2020 i la voluntat de l’Ajuntament de Tavèrnoles d’adherir-nos a aquest. 
 
Fonaments de dret 
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Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i 
identitat de gènere d’Osona 2016-2020, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 
26 de juny de 2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
7.- APROVACIÓ DE MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA PER A L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I 
DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 

 
Vista la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
ajuntaments de la comarca per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, elaborat pel 
Consell Comarcal d’Osona, el redactat del qual consta a l’expedient administratiu instruït a 
l’efecte. 
 
Vist que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que a través de convenis s’estableixi una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per 
a la prestació de serveis o pel desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en 
la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text i l’adhesió de l’Ajuntament de Tavèrnoles al conveni tipus 
interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la 
comarca d’Osona per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament 
de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones, determinant els serveis a rebre del 
Consell Comarcal d’Osona en les fitxes annexes al conveni, i que són els següents: 
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- BAT OSONA, SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I APLICACIÓ DE LA LAPAD 
- GESTIÓ I TRAMITACIÓ DELS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER DELEGACIÓ 
- SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA 
- SERVEI XARXA ESPAIS ACTIVA’T 
- SERVEI XARXA CENTRE OBERT (SERVEI INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIU) 
- SERVEI ESTADES D’EMERGÈNCIA 

 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat dels acords 
adoptats i per a la signatura del conveni aprovat, l’Alcalde president de la corporació. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes corresponents. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
8. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 
2015. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici pressupostari de 
2015, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix, d’acord amb la legislació 
vigent. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, emès en data 25 de juliol de 2016. 
 
Considerant que l’expedient fou exposat al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del dia 4 d’agost de 2016, al tauler d’anuncis municipal i al web 
corporatiu pel termini legalment establert, i que no s’hi ha formulat al·legacions, reclamacions, 
objeccions o suggeriments, segons costa en el certificat emès per la Secretaria municipal en 
data 12 de setembre de 2016. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Tavèrnoles, corresponent a l’exercici 
econòmic 2015. 
 
Segon.- Retre el Compte General així aprovat, i remetre tota la documentació que l’integra, 
per a la seva fiscalització, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
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unanimitat dels membres del Ple. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS I APROFITAMENT 
D’ESPAIS I RECURSOS MATERIAL DE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament d’ús i aprofitament d’espais i recursos 
materials de l’Ajuntament de Tavèrnoles, redactat pels Serveis jurídics de la corporació, 
d’acord amb el redactat que consta en l’expedient administratiu instruït a l’efecte. 
 
Atès l’informe emès per la Secretaria de la corporació en data 19 de setembre de 2016, obrant 
igualment a l’expedient administratiu. 
 
Vist el que preveuen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Reglament d’ús i aprofitament 
d’espais i recursos materials de l’Ajuntament de Tavèrnoles, d’acord amb la proposta 
elaborada pels Serveis jurídics de la corporació que obrant a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats / a les 
interessades pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant publicació d'aquest acord al BOP i fixació d'Edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest 
Ajuntament. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentaren reclamacions, l'Ordenança es considerarà 
aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la 
mateixa al BOP i de donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de l'Ordenança Municipal a la 
Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde fa un repàs de les modificacions que es proposen, que 
són la incorporació dels espais de la pista de bàsquet i del Refugi, i de les tanques entre el 
material que es pot cedir. 
 
També explica que s’incorpora els dies de recollida i de retorn del material, així com la 
possibilitat d’imposar fiances per la seva cessió. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
10. APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE 
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SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
És voluntat d’aquest Ajuntament la millora de les condicions de vida de la població resident en 
el municipi amb major dificultats, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes 
establertes en la legislació de règim local. En aquest sentit, l’accés a la pràctica esportiva per 
als més joves es concep com un mitjà d’integració i cohesió social, no sempre a l’abast de 
tothom, i que ha captat l’atenció dels Serveis Socials d’aquesta corporació. 
 
Per a la consecució d’aquests objectius, i amb la voluntat de poder col·laborar amb les 
persones que hi viuen, l’Ajuntament ha considerat l’atorgament d’ajuts individuals per assistir 
a activitats esportives extraescolars, destinades a les famílies amb infants i adolescents en 
règim de concurrència competitiva, com el mitjà més adequat per a fer-ho possible. 
 
Amb la finalitat d’articular els criteris i requisits necessaris per poder optar a aquestes 
subvencions, s’han elaborat unes bases específiques que regiran la convocatòria del 2016, per 
a l’atorgament d’ajuts individuals per assistir a activitats esportives extraescolars per a famílies 
amb infants i adolescents, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Atès que d’acord amb la normativa de règim local les bases per al seu atorgament s’han de 
sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, així com inserir una 
referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’interventor de fons informa en el sentit que hi ha crèdit pressupostari previst i 
suficient consignat en el pressupost per a l’any 2016. 
 
Pels motius exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria d’ajuts individuals per assistir a activitats esportives 
extraescolars, destinades a les famílies amb infants i adolescents, per a l’any 2016, del municipi 
de Tavèrnoles. 
 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a l’any 
2016, i que consten a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i al web 
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
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considerin convenients. Determinant que una vegada finalitzat el termini d’informació pública 
sense haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat esdevindrà 
definitiu, sense necessitat d’ulterior acord. 

 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que des del Consell Comarcal s’estava plantejant 
fer una convocatòria única a tota la comarca, amb uns únics criteris de selecció, però que no 
s’ha avançat al respecte. 
 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
10.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
10.1. Mocions  
 
No n’hi ha. 
 
10.2. Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:35 hores 
del dia 26 de setembre de 2016, de la qual, com a secretari accidental, n’estenc aquesta acta. 
 
         Vist-i-plau, 
El Secretari accidental        L’Alcalde 
 
Lluís Xandri i Molas       Carles Banús Puigivila 


