
 
 

   
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE VEÏNS 
DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2020 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Núm.  JVV2020000003  
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 1 d’octubre de 2020  
Hora d’inici:  20:15 h 
Hora de fi: 20:35 h 
Lloc: Casa de la Vila de Vilamitjana 
 
ASSISTENTS 
 
President: 
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS (CXV-CP) 
 
Vocals: 
Mònica MORENO I FERRAZ (CP) 
Felipe JURADO I REDONDO (CP) 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS (ERC-AM) 
Jordi SUMARROCA I FARRÚS (JUNTS) 
 
Secretari: 
Joan CASTELLS I BAULIES 
 
Secretària substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
Interventor: 
Xavier GUAL I MORÉ 
 
ABSENTS 
 
Ha excusat la seva absència el vocals: 
Cap. 
 
No han excusat la seva absència els/les vocals: 
Cap. 
 
QUÒRUM 
 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, és  necessària l’assistència de la majoria 
absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència de 3 dels 5 
que en formen part. Així mateix és obligatori que el president o la persona que el 
substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi siguin presents. 



 
 

   
 

 
En conseqüència, amb l’assistència del president, 4 vocals, l’interventor i el secretari,  es 
constata l’existència de quòrum, el president declara l’inici de la sessió i es procedeix a 
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- EXP. X2020000028 I EXP. X2019000033. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS ANTERIORS DE 22.06.2020. EXTRAORDINÀRIA (CEC) I ORDINÀRIA. 
2.- DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE. 
3.- EXP. X2020000025. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2019. 
4.- EXP. X2020000039. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. 
LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - SEGON TRIMESTRE 2020. 
5.- EXP. X2020000056. MODIFICACIÓ NÚMERO 6 PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ 
INICIAL. 
6.- EXP. X2020000046. LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021. DONAR 
COMPTE. 
7.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
7.1.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
7.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2020. 
7.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2020 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER: EXP. X2020000028 I EXP. X2019000033. APROVACIÓ DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ANTERIORS DE 22.06.2020. EXTRAORDINÀRIA (CEC) I ORDINÀRIA. 
 
Data de les actes que se sotmeten a aprovació: 22.06.2020 (X2020000028 
extraordinària (cec) i X2019000033 ordinària) 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovació de les actes esmentades. 
 
 
SEGON: DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA . DONAR COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns del contingut dels 17 decrets dictats per la 
Presidència, que van des del núm. 2020DECR000025, de 23 de juny, al núm. 
2020DECR000041, de 28 de setembre, ambdós inclosos, i que tots els membres de la 
Junta de Veïns tenen accés per mitjà de la carpeta del regidor i del llibre de decrets del 
gestor d’expedients electrònics. 
 
 



 
 

   
 

TERCER: EXP. X2020000025. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2019. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/07-08, de juliol de 2020, expedient 
1640-000001-2020, amb el text següent: 
 
“Vist l’expedient tramitat, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes, i examinat acuradament. 
 
Atès que l’expedient ha de sotmetre’s a informació pública pel termini de 15 dies, previ 
anunci al tauler d’edictes i Butlletí Oficial de la Província, durant el qual i 8 dies més les 
persones interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que estimin 
adients. 
 
Atès que la Comissió considera que han quedat degudament justificats els manaments de 
pagament i d’ingrés, les alteracions patrimonials i els comptes presentats. 
 
Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 124 del 30 
de juny de 2020, pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions, ni 
observacions. 
 
De conformitat amb l’article 208 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
què s’aprova el text refós de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants i 
dels informes del secretari i de l’interventor. 
 
L’Entitat en Junta de Veïns, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2019, que inclou els 
estats de la pròpia entitat amb la redacció i documentació que consta a l’expedient. 
 
SEGON: Retre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 
 
 
QUART: EXP. X2020000039. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL I PMP - SEGON TRIMESTRE 2020. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: Es dona compte de la proposta d’acord núm. VI-2020/07-05, de juliol de 
2020, expedient 1754-000003-2020, amb el text següent: 
 
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu l’obligació 



 
 

   
 

de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes les entitats 
locals. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del segon trimestre que figuren en 
l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de les 
administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el seu càlcul. 
 
En aplicació del Reial decret  635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la metodologia 
de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el segon trimestre de 
2020 té un termini de 8,20 dies. 
 
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més per 
pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del primer 
període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest mateix període, 
tots ells en valors de mitjana.  
 
El president dóna compte a la Junta de Veïns dels següents informes i dades:  
 
PRIMER: Del contingut dels les dades incloses en la liquidació del segon trimestre de 
2020. 
 
SEGON: Del PMP del segon trimestre de 2020.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. X2020000056. MODIFICACIÓ NÚMERO 6 PRESSUPOST 2020. 
APROVACIÓ INICIAL. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 5. 
Vots a favor: 5. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord núm. VI-2020/09-04, de setembre de 2020, expedient 
1627-000006-2020, amb el text següent: 
 
“Atès que la present modificació es realitza principalment per suplementar diverses 
partides pressupostària necessàries per executar determinades despeses que s’han 
d’executar abans de finalitzar l’exercici 2020, més enllà del previst al pressupost 
municipal, per causes sobrevingudes no previstes inicialment i finançades mitjançant 
transferències entre partides, les quals es detallen a continuació: 
 
Partides nova creació - Transferència entre partides (augment) 

 
Partida 

pressupostària 
Concepte Import 

164 21203 MANTENIMENT CEMENTIRI 3.800,00 
337 62901 ZONA DE LLEURE 100,00 



 
 

   
 

459 21200 REPARACIÓ COBERTA ERMITA STA LLUCIA 1.000,00 
920 22112 SUBMINISTRAMENT XARXA WIFI   1.000,00 
920 62500 ADQUISICIÓ DE CADIRES 1.100,00 

   
7.000,00 

    
Transferència entre partides (disminució) 

 
Partida 

pressupostària 
Concepte Import 

312 21201 MANTENIMENT CONSULTORIS 4.500,00 
330 22609 ACTIVITATS CULTURALS I JOVENILS 100,00 
338 22609 ACTIVITATS DE FESTES 9.000,00 
341 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 500,00 
920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 1.000,00 
920 62600 ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC 200,00 

   
15.300,00 

    
Transferència entre partides (augment) 

 
Partida 

pressupostària 
Concepte Import 

1532 21000 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 3.100,00 
161 21300 MANTENIMENT AIGUA 4.500,00 
454 21000 CAMINS VEINALS 200,00 
920 48000 QUOTES ASSOCIACIONS 500,00 

   
8.300,00 

  
Atès que les dades econòmiques de la modificació es corresponen amb les existents a la 
secretaria i intervenció, tant a nivell de les despeses com a nivell dels ingressos que 
financen la modificació.  
 
Atès que l’expedient conté la documentació i acreditacions que exigeixen els articles 41 
del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text refós de  la 
Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Es fa constar que la present proposta substitueix la provisió i memòria del president i 
l’informe de secretària. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 28 de setembre de 2020. 
 
De conformitat amb els articles 172 i següents del TRLRHL, 112 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), els corresponents articles del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i resta de normativa aplicable. 
 
La Junta de Veïns acorda:  
 



 
 

   
 

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 6 del Pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana per al 2020, suplementant les partides descrites a la part 
expositiva, a través de la transferència de crèdits entre partides pressupostàries. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes. Si no es 
presenten al·legacions l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord, retrotraient els seus efectes a la data d’aprovació inicial, i es 
publicarà al BOPL i al tauler d’edictes el resum per capítols.” 
 
 
SISÈ: EXP. X2020000046. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021. DONAR 
COMPTE. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
Donar compte: Es dona compte de la proposta d’acord núm. VI-2020/09-10, de 
setembre de 2020, expedient 1619-000002-2020, amb el text següent: 
 
“Vista la proposta d’acord 2020/08-003, sobre l’elaboració de les línies fonamentals del 
pressupost 2021, aprovada per Decret del President núm. 38 del dia 14 de setembre de 
2020, el contingut de la qual es transcriu a continuació: 

“Mitjançant decret de data 18 de març de 2020, el President va aprovar el pla pressupostari a mig 
termini per al període 2021-2023. 

En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, el President va encarregar a l’oficina 
pressupostària l’elaboració de les línies fonamentals del pressupost i a la Intervenció que emetés 
l’informe oportú. 

En data 28 d’agost de 2020, l’interventor va informar sobre la proposta de línies fonamentals del 
pressupost proposades per la Presidència. 

El mateix dia 12 de setembre de 2019, la Intervenció va enviar aquesta informació al Ministeri 
d'Hisenda, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la 
Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Atès que la base 71 del pressupost 2019 estableix que l’òrgan competent per l’aprovació és el 
President. 

L’article 15.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans del 15 de setembre 
s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que han de 
contenir, almenys la següent informació: 

a) Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures 
d'ingressos i despeses en què es basen. 



 
 

   
 

b) Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 
sistema europeu de comptes.  

c) Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

d) Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

e) Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

f) Informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així com en les mesures 
o resta de variables considerades per a l’elaboració de les línies fonamentals dels 
Pressupostos de l’exercici següent, en relació a les utilitzades per a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini. 

g) L’estat de previsió de moviment i situació del deute. 
h) L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del 

deute. 

L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera 
de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local,  

RESOLC:  

PRIMER: Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

  

PREVISIÓ

INGRESSOS 2021

Capítol 1 0,00

Capítol 2 0,00

Capítol 3 50,00

Capítol 4 91.646,92

Capítol 5 3.326,00

Ingressos corrents 95.022,92

Capítol 6 0,00

Capítol 7 0,00

Ingressos de capital 0,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Ingressos financers 0,00

INGRESSOS TOTALS 95.022,92

DESPESES 2021

Capítol 1 6.338,69

Capítol 2 55.800,00

Capítol 3 0,00

Capítol 4 16.775,00

Despeses corrents 78.913,69

Capítol 5 0,00

Fons de contingència 0,00

Capítol 6 100,00

Capítol 7 0,00

Despeses de capital 100,00

Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00

Despeses financeres 0,00

DESPESES TOTALS 79.013,69



 
 

   
 

SEGON: Constatar que les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2020: 

a) Preveuen el compliment de l’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament 
de 16.009,23€.  

b) Preveuen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
c) Preveuen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
d) Preveuen el compliment de l’objectiu del deute. 

TERCER: Constatar que les modificacions més significatives en relació a la previsió de tancament 
de l’exercici 2020 són les següents:  
 

 
 

PREVISIÓ 
(DRN A 31/12)

VARIACIÓ
PREVISIÓ 

INICIAL

INGRESSOS 2020 2020-21 2021

Capítol 1 0,00 - 0,00

Capítol 2 0,00 - 0,00

Capítol 3 159,32 -68,62% 50,00

Capítol 4 110.498,44 -17,06% 91.646,92

Capítol 5 6.612,00 -49,70% 3.326,00

Ingressos corrents 117.269,76 95.022,92

Capítol 6 0,00 - 0,00

Capítol 7 21.494,17 -100,00% 0,00

Ingressos de capital 21.494,17 0,00

Capítol 8 0,00 - 0,00

Capítol 9 0,00 - 0,00

Ingressos financers 0,00 0,00

INGRESSOS TOTALS 138.763,93 -31,52% 95.022,92



 
 

   
 

 
 

” 
 
 
De conformitat amb l’article 22.2.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases del règim local, 
l’article 52.2.f del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC  i resta de normativa aplicable. 
 
El President dona compte a la Junta de Veïns d’aquesta resolució.” 
 
 
SETÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
INFORMES: 
 
7.1.- EXP. X2019000034. INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
(AJUNTAMENT DE TREMP) 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 

PREVISIÓ 
(ORN A 31/12)

VARIACIÓ
PREVISIÓ 

INICIAL

DESPESES 2020 2020-21 2021

Capítol 1 1.708,47 645,74% 12.740,69

Capítol 2 14.644,70 283,13% 56.108,84

Capítol 3 0,00 - 0,00

Capítol 4 1.125,00 1391,11% 16.775,00

Despeses corrents 17.478,17 85.624,53

Capítol 5 0,00 0,00% 0,00

Fons de contingència 0,00 0,00

Capítol 6 33.753,14 0,00% 33.753,14

Capítol 7 0,00 - 0,00

Despeses de capital 33.753,14 33.753,14

Capítol 8 0,00 - 0,00

Capítol 9 0,00 - 0,00

Despeses financeres 0,00 0,00

DESPESES TOTALS 51.231,31 133,02% 119.377,67

Ajustos SEC 0,00 0,00

Capacitat/Necessitat de finançament 19.386,26 16.009,23

Deute viu a 31/12 0,00 #¡DIV/0! 0,00

Operació Tresoreria 0,00

Préstecs 0,00 - 0,00

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 0,0000 0,0000



 
 

   
 

La Junta de Veïns s’assabenta de la informació facilitada per l’Ajuntament de Tremp quant 
a les llicències urbanístiques que s’esmenten a continuació: 
 
LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES 
 

EXP SITUACIÓ Descripció PRESSUPOST DATA 

X20200
01016 

Avinguda 
Catalunya, 
núm. 7 

Reforma botiga adjacent a obrador de pa i 
pintar persianes, finestres, portes i fusteria 
exterior, mb els colors NCS: S5020-B, RAL 
7021 (persianes exteriors) de la carta de 
color aprovada per l'Ajuntament de Tremp 

3.201,32 € 23/9/2020 

X20200
01233 

Carrer de la 
Font, núm. 5 

Reparació de goteres de la coberta 860,00 € 23/9/2020 

X20200
00657 

C. Bonaire, 
núm. 16 

Rehabilitació per l'adequació d'un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, que 
consisteix en: Enderroc de paviments i de 
sanitaris, col·locació de gres, instal·lació 
d'aparells sanitaris i mobles de la cuina, 
substitució dels batiments i porta de carrer  

26.220,00 € 27/9/2020 

 
LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
 

EXP 
ELEC SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA INICI 

X20180
00029 

Pol. 10 
Parcel.la 
32 

Projecte de diferents edificacions agrícola-
ramaderes i nova construcció d'un 
magatzem agrícola segons projecte Visat 
pel CETAiF de Catalunya, amb el núm. 
2018/440332 de data 28.03.2018       76.959,53 €  28/3/2018 

X20190
02489 

Pol. 11 
Parcel.la 
83 

Projecte per a la instal·lació d'una 
marquesina i modificació d'una instal·lació 
petrolífera per a subministrament a vehicles, 
segons document tècnic del col·legiat 
10.426 del Col·legi d'Enginyers Industrials 
de Lleida     49.810,12 €  17/7/2019 

X20190
02978 

C. de la 
Costa, 
núm. 4 

Enderroc de parament en mal estat, així 
com la retirada de runa de la zona                   -   €  26/9/2019 

X20190
03292 

Polígon 
10 
Parcel.la 
59 

Memòria de legalització i futura ampliació de 
gossera, segons document tècnic redactat 
per l’arquitecte tècnic col·legiat 662 al 
CAATEEC de Lleida                   -   €    16/12/2019 



 
 

   
 

X20190
03294 

C. 
Abeller, 
núm. 5 

Projecte de rehabilitació de coberta de 
magatzem i creació d'obertures, segons 
document tècnic redactat per l'arquitecte 
tècnic col·legiat 00786 del Col·legi 
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d'Edificació de Lleida         9.703,00 €    13/12/2019 

x20200
01415 

C. 
Collada, 
núm. 3 Substitució de la porta d'entrada de l'era 2.450,00 € 29/7/2020 

X20200
01763 

C. 
Colllada, 
núm. 5 

Substitució de tub d’uralita per PVC de la 
connexió del desguàs de l'immoble a la 
xarxa publica 300,00 € 24/9/2020 

 
 
7.2.- EXP. X2020000011. ANALÍTIQUES DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE 2020 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns queda assabentada del resultat de l’últim anàlisi d’aigua que ha estat el 
següent: 12.08.2020, és apta per al consum d’acord amb el que estableix el RD 140/2003 
i els Criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. 
 
 
7.3.- EXP. X2020000014. AVARIES I REPARACIONS VARIES 2020. 
 
Nombre de membres presents: 5. 
 
La Junta de Veïns queda informada de les següents actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Tancament d’un espai pel contenidor de brossa orgànica i instal·lació de jardineres a la 
plaça Maties Cabalé, 
- Reparació de l’aigua al pati de les Escoles  
- Espais lúdics de salut s’ha demanat a la Diputació de Lleida que tinguin una major 
atenció al manteniment. 
- Instal·lació d’una paperera al mirador. 
 
B) Actuacions pendents: 
- Revisar els cartells del Neret  
- Reparació claveguera carrer de la Fresca 
 
PRECS I PREGUNTES: 
 
No n’hi ha cap 
 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 



 
 

   
 

En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 
20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han intervingut  tots els 
assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió, s’ha fet constar a 
l’apartat corresponent. 
 
I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, el president 
aixeca la sessió, de la qual en compliment de l’article 110 esmentat i com a secretari 
estenc aquesta acta. 
 
Dono fe del seu contingut. 
 
El secretari                                                                                    El president 
 
 
Signat i datat electrònicament 
 


