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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL CINC DE JUNY DE 2013.
Talarn, 5 de juny de 2013.
Essent les 20.30 hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres
del Ple de l’Ajuntament de Talarn, a fi de celebrar sessió ordinària sota la presidència del Sr.
Alcalde, Lluís Oliva i Diaz .
Són presents els Regidors:
X
x
X
x
x
x

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FREIXA LLUVIÀ,

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-OBRES MUNICIPALS.
6.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
7.-MODIFICACIÓ O.F. TAXA PISCINA.
8.-INFORMES D'ALCALDIA.
9.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinària de 08/05/2013 i extraordinària de 15/05/2013. El Ple, per
majoria absoluta amb 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM )i 3 abstencions
(grup CIU), acorda la seva aprovació.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat
analític de data 26/04/13, a sortida de dipòsit capçalera i de control de canella de la xarxa de
Talarn, i de data 23/05/13 a sortida de dipòsit capçalera a la xarxa de la Ctra. De Pont de
Montanyana, amb qualificació d’apta pel consum.
- De la Confederació Hidrogràfica de l’Ebro, tramesa d’informe complementari i tràmit
d’audiència en relació a la revisió d’autorització d’abocament d’aigües residuals procedents de
les poblacions de Tremp i Talarn, i les al·legacions presentades pels dos ajuntaments.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

- De l’Ajuntament de Salàs de Pallars, cerficació plenaria en relació a l’oposició a la proposta de
dissolució de l’agrupació voluntària dels ajuntaments pel manteniment del lloc de treball de
secretaria-intervenció.
- De l’Ajuntament de Tremp, comunicant la signatura de l’acta de replanteig de l’obra Creació
d’u pont per a vianants a l’espai d’interès natural de la Serra del Montsec. Espai fluvial de la
Noguera Pallaresa.
- De la Direcció General de la Policia, agraïment per la felicitació efectuada des de l’ajuntament
al cos agents per la col·laboració de divendres sant.
- De la Diputació de Lleida, la desestimació de subvenció per la redacció IRE i PAES en el
primer procés de selecció.
- De la Gerència Territorial del Cadastre, acord d’alteració de la descripció cadastral de la finca
municipal parcel·la 55 del polígon 6, a instancia de recurs presentat pel sr. XXXXXXX.
- De la Direcció General de Transports i Mobilitat, nous horaris de l’oferta del servei
convencional entre Lleida i La Pobla de Segur, els diumenges entre el 02/06/12 i 14/07/13.
- De la Unió Ciclista de Tremp, la celebració de la XXII Marxa Cicloturista del Pallars –La
Pallaressa- el 25/05/13 en lloc del 25 d’abril.
2.2.-El Ple acorda:
MOCIO FESTA DE SANT JOAN
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de parla
catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les Illes Balears, la
Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra nació.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que formen els
Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una comunitat històrica com a
símbol d’esperança.
El Ple per unanimitat aprova:
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a Festa
Nacional dels Països Catalans.
Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que
prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa Nacional dels
Països Catalans, que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més antigues
d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la
efectiva.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la nostra
localitat.
Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o al carrer de la
Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona
ASSOCIACIO DE TURISME RURAL DEL PALLARS JUSSÀ
Vista la sol·licitud de col·laboració de l’Associació Turisme Rural del Pallars Jussà, atesa la
proposta de dinamització turística de la comarca. El Ple per unanimitat acorda:
COL·LABORAR amb una aportació de 100€ per l’anualitat 2013,
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
Havent donat compte el Ple de les sol·licituds de llicències formulades i vistos, en el seu cas, els
informes que obren als expedients respectius, el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, amb les excepcions dels que així s’expressa, acorda:
3.1.- Restar assabentats per unanimitat les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES
MENORS per part de tots els grups, amb excepció de l’abstenció manifestada pel sr. Carles
Freixa respecte a la comunicació de la sra. XXXXX, per interès directe:
PROMOTOR
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

OBRA
Adequació enllumenat existent a l’edifici AET (Cita) i
exteriors: Caldrà aportar certificació del fabricant de la
lluminària definitivament instal·lada d’acompliment de les
prescripcions del reglament d’eficiència energètica.
Reparació paviment terrassa al C. Mota 9.
Reconstruir paret caiguda i continuar una altra a la parcel·la
238 del polígon 7: L’acabat del mur no podrà ser en cap cas de
blocs de formigó o peces ceràmiques. El mur perimetral o de
tancament de la parcel·la haurà d'estar acabat en pedra de la
terra, col·locada en sec o amb rejuntat de les juntes amb morter
de cal, o un acabat continu pintat dels colors permesos per les
NSP. L'alçada haurà de ser iguala la existent abans de
l'enderroc.
Reparació de goteres i impermeabilització del teulat de l’edifici
del Carreró del Castell 3.
Treure corrals de l’era i substitució d’una porta a Plaça Portal
de Caps 2.

3.2.-REQUERIR al sr. XXXXXXXXX, per que aporti assumeix de direcció corresponent a les
obres de rehabilitació d’edifici unifamiliar del Carrer del Forn 10, atès que el tècnic director ha
presentat la renuncia
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3.3. CONCEDIR al sr. XXXXXXXXX, llicència urbanística per la construcció d’un cobert per
allotjament de bestiar vacum (25 vaques de cria) a la parcel·la 320 del polígon 5 del terme
municipal de Talarn, d’acord amb el projecte redactat per XXXXXXXXX, enginyer agrònom i
documentació tècnica complementària aportada a data 05/06/2013, havent de
donar
compliment a les següents condicions:
- Per l’exercici de l’activitat ramadera caldrà donar compliment al que disposa l’article 51 i
següents de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, en el que
es modifica l’apartat 11 de l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
- Atès que la finca es troba dins de la concentració parcel·laria de la zona regable de la conca de
Tremp, serà necessària l’obtenció d’ AUTORITZACIÓ per part del Departament d’Agricultura.
- Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995 de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de 12 de
desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD 604/2006.
- Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
- Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer ,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es lliuraran
d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
APLICAR l'import de 267,74 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, es estricta aplicació de l’ordenança fiscal vigent. La llicència no es considerarà
concedida fins que no s’hagi abonat el corresponent el c corresponent impost d’acord amb el
disposa les NSP.
3.4. CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, llicència urbanística per la rehabilitació de la coberta de
l’habitatge unifamiliar situat al C. Migdia 11, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte
XXXXXXXXXX, visat pel seu col·legi, assumeix de direcció i documentació tècnica
complementària, havent de donar compliment a les següents condicions:
- Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995 de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de 12 de
desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD 604/2006.
- Es tindrà especialment cura en la entrega de la canal de recollida d’aigües de la coberta
ubicada a la paret mitgera amb edificació veïna.
- Els elements emergents de la coberta hauran d’estar a un metre per sobre del carener de la
coberta o de qualsevol volum lindant o segons la seva ubicació, el que estableixi els requisits del
DB-HS3.
- D’acord amb l’article 47.10 de les NSP les aigües de pluja del llosat i terrats seran
recollides mitjançant canals i baixants i conduïdes fins la xarxa general de clavegueram.
- D’acord amb l’article 47.15 de les NSP, les façanes que impliquin el seu arrebossat o el seu
condicionament, implicaran l’obligatorietat de pintar-les. El color de pintura a utilitzar en els
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paraments de façana de les edificacions haurà de contenir forçosament component grisa o
terrosa. S’exclou especialment, prohibint-se el seu ús, el color blanc. Es recomana consultar als
serveis tècnics de l’ajuntament abans de procedir a pintar-la definitivament.
- Les fusteries exteriors no hauran de ser blanques, ni clares.
- L’ ubicació del contenidor de runes haurà d’estar col·locat front al parcel·la a on es duen a
terme les obres. No podrà invaïr ni destorbar l’entrada i sortida de vehicles i persones de les
finques veïnes. S’haurà de senyalitzar degudament tant de dia com de nit.
Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
- Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer ,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública com
boques de rec, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents en la façana, etc. per
evitar el deteriorament i la interrupció dels subministraments. Tots els elements de la via pública
que resultin afectats (paviments, instal·lacions, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
- La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es lliuraran
d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
APLICAR l'import de 426,78 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, es estricta aplicació de l’ordenança fiscal vigent. La llicència no es considerarà
concedida fins que no s’hagi abonat el corresponent el corresponent impost d’acord amb el
disposa les NSP.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 05/2013, amb 63 de les mateixes, per un import
total de 62.271,22€ . Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovació, majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 abstencions
(CIU).
Intervencions Ple: El sr. Cirera exposa que l’abstenció del seu grup ve donada al fet que hi ha
massa despesa, com per exemple dels serveis jurídics, també pel que fa a la factura de l’aigua de
Font de Caps, creuen que la factura ha estat superior a l’adjudicació; d’altra banda i en relació a
aquesta obra, creu que la marcació de la canonada no ha estat la correcta i pregunta qui ha estat
el tècnic que ho ha marcat, doncs hi ha molts colzes, també hi ha tres arquetes a XXXXXXXXX
(hi ha dos cases). El sr. Alcalde, contesta que la factura de les obres d’aigua de Font de Caps, es
correspon a l’adjudicació, i pel que fa a les arquetes, en aquell indret hi ha tres cases i una presa
de rec.
5.-OBRES MUNICIPALS.
PISTA POLIESPORTIVA I AMPLIACIÓ ZONA EQUIPAMENTS
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L’Ajuntament de Talarn ha resolt la necessitat de realitzar la contractació de les obres
consistents en REHABILITACIO PISTA POLIESPORTIVA I AMPLIACIO ZONA
EQUIPAMENTS. Aprovat el projecte d’obres corresponent, efectuat el replanteig, s’incorpora
el citat projecte a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra, es considera que el procediment més adequat és el procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Amb data 03/04/2013 Secretaria-Intervenció va emetre un informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i informe
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Per Decret d’Alcaldia 14/2013 de data 08/04/2013, s’aprovà l’inici de l’expedient per a la
contractació esmentada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Amb data 05/04/2013, es redactà i incorporà a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Mitjançant Decret d’Alcaldia 17/2013 de 08/04/2013, s’aprovà l’expedient i el Plecs de
Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, i així mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva
adjudicació; l’esmentat decret va ser ratificat per Ple en sessió de 08/05/2013.
Amb data 23/04/2013 es sol·licitaren ofertes a les empreses que figuren a l’expedient.
Amb data 15/05/2013, l’òrgan de contractació declarà com a oferta econòmicament més
favorable l’emesa per l’empresa XXXXXXXX.
Es requerí al candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que presentés
la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i, a més, que disposa dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Amb data 28/05/2013, el candidat XXXXXXXX, constituí la garantia definitiva i presentà els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert en l’article 151.4 i en la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
El Ple per unanimitat dels presents acorda:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa XXXXXXXX, del contracte d’obres de REHABILITACIÓ
PISTA POLIESPORTIVA I AMPLIACIO ZONA EQUIPAMENTS per procediment negociat
sense publicitat i tramitació urgent.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 60 del pressupost vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional que han prestat.
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QUART. Notificar XXXXXXXX., adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la
signatura del contracte.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres en el Perfil de contractant.
SISÈ. Formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut de
l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per
l’Ajuntament, previ informe del coordinador de seguretat i salut [o director facultatiu de les
obres], i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a
l’acta de replanteig i inici de l’obra.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta que el vot a favor del grup CIU es correspon al procés
d’adjudicació i per l’execució de les obres de rehabilitació de la pista poliesportiva; en canvi en
relació a les obres d’ampliació de la piscina, la seva postura continua essent contraria, doncs
consideren una despesa excessiva.
6.-DECRETS D’ALCALDIA I DESPATX D’ASSUMPTES.
6.1-PLA PROTECCIO CIVIL TALARN: MANUAL ACTUACIO PER EMERGÈNCIES
EN AREES DE PUBLICA CONCURRÈNCIA: Cursa de Muntanya.
Per tal de donar compliment a la normativa vigent, d’acord amb el que disposen la Llei 4/1997,
de Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, l’Ajuntament de Talarn
disposa dels Plans NEUCAT, INFOCAT, PROCICAT i SISMICAT vigents, que s’ha completat
amb l'elaboració del MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE
PUBLICA CONCURRÈNCIA: Concerts/Espectables a l'aire lliure, aquest últim en fase
d’homologació.
Atès que s’ha considerat la conveniència de completar el Pla de Protecció Civil de Talarn amb
el MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE PUBLICA
CONCURRÈNCIA: Cursa de Muntanya (Cuca de Llum).
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
Primer. APROVAR la documentació següent corresponent al Pla de Protecció Civil del
municipi de Talarn: MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE
PUBLICA CONCURRÈNCIA: Cursa de Muntanya (Cuca de Llum).
Segon. ORDENAR la informació pública del document aprovat, durant el termini de trenta
dies, mitjançant anunci al BOP i Tauler d’Anuncis.
6.2. DECRETS D’ALCALDIA
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia num. 23/2013 de 17/05/13, de concessió de
llicència per a l’ús privatiu instal·lacions viver d’empresa a XXXXXXX; del num. 24/2013 de
29/05/2013, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2012.
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7.- MODIFICACIÓ O.F. TAXA PISCINA.
Vist l’expedient relacionat amb l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la Taxa per la utilització de la piscina municipal.
El Ple per unanimitat, acorda:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per la utilització de la piscina municipal, d’acord amb el següent:
SEGON. Sotmetre l’expedient de modificació l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la
utilització de la piscina municipal de Talarn, a informació pública i audiència dels interessats,
amb publicació en el BOP i Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
SISÈ.-Considerar definitivament aprovada la modificació de l’Ordenança fiscal de la Taxa per
la utilització de la piscina municipal de Talarn, si transcorregut el període d’informació pública,
no es presenta cap reclamació; en aquest cas ordenar la publicació íntegra de l’acord, de la
modificació aprovada.
SETÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que s’està ultimant el contracte d’arrendament de la Casa de Colonies Anna Ma. Janer, amb la
qual cosa, l’ajuntament portarà a terme la gestió del mateix.
- De la tramitació necessària per donar d’alta la xarxa wifi municipal davant de diferents
administracions.
- Del inici del procediment per la creació una ADF a Talarn.
- De la reunió de l’Assemblea general d’Associacions amb centrals hidroelèctriques, celebrada a
la Diputació, es van tractar diferents temes, com el relacionat amb la Taxa d’aprofitament
especial, que sembla anar pel bon camí; no en canvi les negociacions dels convenis dels kws.
Gratuïts entre els ajuntaments i les elèctriques, que tot sembla apuntar a que finalitzarà amb
demandes. També es va tractar els assumptes relacionats amb la gestió de l’associació.
- Del contactes amb Accio 10, que és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la
Generalitat de Catalunya,especialitzada en el foment de la innovació i creació d’empreses;
està adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació.
- En relació a l’AGBS, es te coneixement que ha estat un grup de valoració, si bé oficialment no
hi ha res, ni cap proposta. Consta per fons de la Delegada del govern de Catalunya, que la
proposta presentada per l’ajuntament, està ben considerada, però oficialment no ha res al
respecte. Exposa novament que el projecte presentat aposta per una activitat compartida amb les
activitats pròpies que tenia l’AGBS.
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- En relació a l’assumpte de segregació de les finques d’Endesa a la Central, aquesta companyia
a l’abril, va comunicar que estaven treballant en el tema.
- En relació al cànon de l’aigua, informa que l’ACA atesa la inexistència de comptadors ha
informat que cal aplicar un import fixe, que amb tota probabilitat serà superior sobre uns 50€,
respecte si es tinguessin comptadors, que llavors els mínims son inferiors.
9.- PRECS I PREGUNTES.
El sr.Cirera, manifesta que de forma continua aguanten les continues crítiques de l’actual equip
de govern, respecte l’anterior legislatura, i a més, a l’anterior ple quasi no el van deixar parlar i
demana poder fer-ho. En relació als preus de l’aigua, insisteix en que el preu de l’aigua de
Talarn no hauria de ser el mateix que el dels Nerets.
El sr. Cirera, i en relació al viver d’empresa demana la raó social, nom i estatuts de les empreses
instal·lades al viver. Creu que les empreses instal·lades no compleixen amb la filosofia d’un
viver d’empreses, doncs no hi ha creació de llocs de treball.
El sr. Cirera, es queixa que ho hagi vingut ningú de l’Ajuntament al berenar de Sant Isidre. El
sr. Garcia, comenta que personalment no ha estat convidat al berenar. Repeteix el mal marcatge
de la canonada de Font de Caps.
El sr. Rosell informa que en una reunió de l’equip de govern, el President del Consell Comarcal
va felicitar pel programa de la Fira del Vi i va desitjar una bona fira.
El sr. Alcalde, exposa que de totes les recriminacions fetes, demana que escolti els diferents
plens, i en relació a la invitació al Casal, contestarà l’associació.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-dos
hores, del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta, que un cop aprovada
haurà d’ésser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, la Secretària en dono fe

