ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 OCTUBRE DE 2020

A Corbins a vint-i-dos d’octubre de dos mil vint i sent les 21.17 hores i sota la
Presidència del Sr. Alcalde Jordi Verdú Paijà assistit per l'infrascrit Secretari, Josep
Lluís Prat i Pascual, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors següents:
Anna Belló Tarsà, Jordi Camats Bernaus, Eric Berga Sesé, Anaïs Camarasa Verdú,
Tony Torrelles Biguera, David Lesan Esqué, Enric Camats Jove i Josep Maria
Capdevila Martinez, amb objecte de celebrar sessió ordinària de 1ª convocatòria via
telemàtica, a través de la plataforma Zoom.
1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Preguntats els Srs. Regidors si estan a favor d’aprovar l’Acta de la sessió
anterior que se’ls ha passat junt amb la convocatòria d’aquest Ple.
Manifesten de forma verbal i de forma escrita:
Que sí, quedant aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÒ PRESSUPOST 2021
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2021
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han 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 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,
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S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2021 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents
organismes i empreses que l’integren, és el següent:
1.

Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa
no financera per l’Ajuntament, per import de 1.048.276.93 €, d’acord amb
el següent detall:

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
633.200.00
32.000,00
225.700,00
437.200,00
2.300,00
19.750,00
62.000,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

1.412.150,00

TOTAL

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Regla despesa liquidació 2020
Regla despesa pressupost 2021
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi
hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3f825ff38e1940e487fb9923e645390d001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=036

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

PRESSUPOST DE
DESPESES
366.300,00
644.150,00
42.000,00
350,00
5.800,00
113.550,00

240.000,00
1.412.150,00
Despesa no
financera
366.300,00
644.150,00
42.000,00
350,00
5.800,00
113.550,00
0,00
1.172.150,00

947.810,55
896.691,11
51.119,44
338.198,99

51.119,44
1.223.269,44

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
6. 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 7/1985 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.
L’Alcalde explica que ja es va fer una reunió amb cada grup per explicar
aquests pressupostos, i recorda els trets més importants.
El regidor David Lesan agraeix la trobada per comentar els pressupostos,
destaca l’augment del pressupost total i de partides com agricultura, camins,
partides dedicades al COVID-19, l’apartat dels pressupostos participatius, i
l’esforç en augmentar la partida de cultura. Esmenta que a nivell dels municipis
propers, tothom mira Corbins fins un cert punt, perquè és un municipi que tot i
la situació actual, el volum d’activitats que genera és important, i estan molt ben
gestionades.
Posat a votació de forma verbal i de forma escrita, dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per
Corbins – Junts).
3.-APROVACIO ORDENANCES FICALS PER L’ANY 2021.
Per resolució de l’Alcaldia amb data 15/10/20209 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre IBI i les taxes següents:
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 1, IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es:
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
impositius següents:
-

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,84
Béns immobles de naturalesa rústica: 0.90
Béns immobles de característiques especials: 0.98

Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar ART.74.5 TRLHL
“ Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en
el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació
sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 35 % per cent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge
-Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que
disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
-Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la
instal·lació de producció de calor.
-Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de 4 anys després de la seva sol·licitud.”
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2021 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les
hisendes locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per
la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data
04/10/2019 , es farà públic el text de les ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l’impost Sobre Bens Urbans

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
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d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.
El Sr. Jordi Verdú explica que aquest punt va lligat amb el pressupost aprovat en el
punt anterior. Esmenta els canvis realitzats.

Posat a votació de forma verbal i de forma escrita, dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per
Corbins – Junts).
4.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENTOR DEL COOMPLIMENT DE
L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICCIÓ DE LA
LLEI 3/2004 DE 29 DESEMBRE PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
2ON. TTRE 2020
En compliment del que disposa l’article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004 de 29 desembre per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials a data 30-06-2020.
El període mig de pagament és de 1,35 dies.
El Sr. Secretari avença que en el pròxim trimestre, el període mig de pagament baixarà
fins a 1,20 dies.
5.-DONAR COMPTE DECRETS: APROVACIO LINEES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2021.El Sr. Alcalde en data 21-9-2020 i per decret 2020/168 va prendre el següent de
decret
RESOLUCIÓ D’ALCADIA
Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Línies fonamentals del pressupost
Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de
l’exercici següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. . L’Alcaldia va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2021-2022 el
qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals.
PREVISIÓ
2021
633.200

INGRESSOS
Capítol 1
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Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

30.000
221.700
431.700
37.100
1.353.700

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2021
366.300
674.750
42.000
700
1.083.750
5.500

0

0
1.353.700

5.500
24.450
24.450
240.000
240.000
1.353.700

4. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
5. La intervenció ha emès:
X INFORME FAVORABLE
2. Fonaments de dret
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les
línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar
compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies
fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys
la següent informació:
 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
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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.
 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.
 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
 Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
4. 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.
RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
OBJECTIU ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
2021
Superàvit no financer
240.000,00
Ajustos
83.198,31
Capacitat de finançament
323.198,31
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
Despesa màxima
946.270,26
Despesa pressupost
907.353,66
Marge de compliment
38.916,60
OBJECTIU DEL DEUTE
TOTAL DEUTE VIU
1.183.782,84
Ingressos corrents ajustats
1.353.700,00
RATI DEUTE VIU 2020
87,45%
ESTALVI CORRENT
Estalvi corrent
264.450,00
Amortitzacions d’operacions de crèdit a
llarg termini
240.000,00
Estalvi corrent després
d’amortitzacions
24.450,00
Amortitzacions extraordinàries
previstes al capítol 9
EC ajustat
24.450,00
EQUILIBRI
Equilibri pressupostari
0,00

a)
b)
c)
d)
e)

Compleixen l’estabilitat pressupostària (si capacitat de finançament >0)
Compleixen la regla de la despesa (si marge de compliment positiu)
Compleixen l’equilibri pressupostari (si estalvi corrent positiu)
Compleixen l’anivellament pressupostari (si EC ajustat positiu)
Compleixen l’objectiu del deute (si rati de deute viu <110%)

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de
l’exercici actual són les següents:
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PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
2020
2020-2021
2021
627.269,00
0,95%
633.200
23.000,00
30,43%
30.000
189.500,00
16,99%
221.700
385.000,00
12,13%
431.700
5.000,00 642,00%
37.100
1.229.769,00
10,08%
1.353.700
0
120.142,00 -100,00%
0
120.142,00
-100,00%
0
0
0
0,00
0
1.349.911,00
0,28%
1.353.700

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2020
362.000
555.000
42.000
0
5.000
964.000,00
131.641
0
131.640,88

2020-2021
1,19%
21,58%
0,00%

321.777,16
321.777,16
1.417.418,04

-25,41%
-25,41%
-4,88%

Ajustos SEC

10,00%
12,42%
-81,43%
-81,43%

65.250,00

Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini

2021
366.300
674.750
42.000
700
5.500
1.083.750
24.450
0
24.450
0
240.000
240.000
1.348.200
83.198

319.520,12
1.418.023,22

-16,52%

1.418.023,22

-16,52%

328.698
1.183.783
0
1.183.783

115,31%

-24,16%

87,45%

Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, 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.
El Sr. Alcalde explica que s’ha ajustat molt la previsió que es va realitzar, i que es va
realitzar l’enviament tal i com es demana per part de l’Estat.
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6.- RATIFICA DECRETS D’ALCALDIA APROVANT MOCIONS
6-1 DECRET MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
El Sr. Alcalde en data 12-8-2020 i per decret 2020/146 va prendre el següent de
decret.
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial
Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho
fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme
català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per
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part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat,
com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de
quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de
5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin
a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa
per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari,
l’Ajuntament de Corbins , eleven l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Corbins a l’acord signat per la
FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les
reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint
el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb
una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta
possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i
social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de
donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials
que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer
el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.
VUITÈ.- . Ratificació de la moció pel proper plenari
6.2- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES
PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES
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I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES
El Sr. Alcalde en data 13-08-2020 i per decret 2020/148 va prendre el següent de
decret
El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a
la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més
que forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei
estableix que és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació
del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma
contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és.
De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem,
apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el
100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn.
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret
Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un
Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre
directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic,
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament,
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma
insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma
successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i
policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens
reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la
repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en
el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I
reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent
que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la
democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament
Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està
efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i
presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes
competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials,
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels
presos i preses polítiques.
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar
el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política,
sempre de forma pacífica.
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
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CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la
presidència del govern espanyol.
SISÈ.- Ratificació de la moció pel proper plenari
6.3- MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR
ACLARIR ELS FETS DEL “CATALANGATE”
El Sr. Alcalde en data 13-08-2020 i per decret 2020/149 va prendre el següent de
decret
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels
seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada
Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors
i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada
Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el membre
de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en
el marc de les investigacions.
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es
ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme.
Segons els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El
País, el programa va ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i
permet entre d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon,
escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o
revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i
segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que
de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic.
Considerem que el govern espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui
hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals
polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben
viva, i que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista està
dirigida des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i
una necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos i preses
polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el necessari exercici
del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la
CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat
la gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la
creació d’una comissió d'investigació.
Per tots aquests motius, L’Ajuntament de Corbins proposem l’aprovació dels següents
acords:
PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat,
exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest
Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la
República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra
víctima de l’espionatge polític.
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o
càrrecs institucionals.
TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest,
amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i
que es prenguin les mesures adequades per acabar amb la guerra bruta.
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QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del
ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.
SISÈ.- . Ratificació de la moció pel proper plenari
6.4- MOCIÓ PER RETIRAR ELS HONORS A JOAN CARLES I PER REPROVAR
L’ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA.
El Sr. Alcalde en data 13-08-2020 i per decret 2020/150 va prendre el següent de
decret
La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres
dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i
social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles
irregularitats en els comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei
Joan Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents
de comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament
d’armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada
igualment una fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions
d’euros.
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei
emèrit anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que
els Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del
Govern de l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en
realitat al propi anunci de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat”
que per sí mateixa implica el reconeixement de capteniment irregular per part de
l’actual dinastia monàrquica.
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central,
s’han vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que
teòricament haurien de protegir i fer complir.
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar
políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap
a la independència.
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple no
podem restar impassibles.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Corbins proposa l’adopció del següents
acords:
PRIMER.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista,
segons la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946.
SEGON.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària
en la sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr.
Pedro Sánchez, en una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa.
TERCER.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions
necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació
d’Estat de blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el
rei emèrit.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar
les reformes necessàries per poder:
 Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats
corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o
hagin sigut part activa.
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 Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal
Suprem.
 Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les causes i
sentències per aquests delictes.
 Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial.
 Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.
CINQUÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i
els catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos amb
qualsevol iniciativa per exercir el dret democràtic de la ciutadania espanyola a decidir
lliurement sobre el seu model d’Estat.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la
Comissió Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat espanyol
la deguda i estricta aplicació dels tractats que regulen les obligacions dels Estats en
aquest àmbit.
SETÈ.- Ratificació de la moció pel proper plenari
6.5- MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde en data 29-09-2020 i per decret 2020/180 va prendre el següent de
decret
L’Ajuntament de Corbins rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt
de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics
d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà
i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha
optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política.
En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
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solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des
de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb
el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9
de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació
està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
8. Ratificació de la moció pel proper plenari
L’Alcalde pregunta si prefereixen la votació individual de cada decret, o bé prefereixen
que realitzi l’explicació de totes les mocions i la votació conjunta.
El regidor David Lesan diu que per part dels membres del seu partit es pot realitzar una
votació única.
El Sr. Jordi Verdú explica breument cada una de les mocions.

Posat a votació conjunta, de forma verbal i de forma escrita, dona el següent
resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per
Corbins – Junts).
7.-MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR
ACORDS .8.- PRECS I PREGUNTES
El Regidor David Lesan explica la seva preocupació en el tema de la mobilitat interior
dins del municipi. En la trobada prèvia al ple, van expressar la voluntat de trobar-se per
valorar propostes per solucionar aquest tema.
Una idea que ha tingut seria la realització d’una campanya de sensibilització respecte
a l’abús de l’ús del cotxe per moure’ns internament en el municipi, per intentar-lo
reduir.
L’altra idea és els espais d’aparcament, si es pogués fer una altra campanya amb els
espais d’aparcament existents, per a que els veïns i veïnes del municipi prenguin
consciència, perquè després es un fet que ens afecta a tots i totes.
Pregunta si en aquest moment, en el sector de la restauració, bars, etc. s’està aplicant
algun tipus de bonificacions arran del nou confinament, o si se n’ha valorat l’aplicació.
El Sr. Alcalde contesta que, pel que fa al tema dels restaurants i bars, el que s’ha
realitzat es una bonificació en la taxa d’escombraries dels mesos que han estat
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tancats, i ara se’ls ha trucat per fer una campanya gratuïta de difusió del menjar per
emportar per als que realitzin aquest servei.
El Sr. Secretari informa que l’endemà se’ls hi enviarà un dossier amb totes les ajudes
a les que es poden acollir, i se’ls hi donarà suport per si necessiten ajuda en
l’emplenament i tramitació d’aquests documents. Aquest dossier s’enviarà tant als bars
i restaurants com als centres d’estètica, que també estan afectats per aquest
tancament.
El Sr. Jordi Verdú explica que es farà difusió d’aquest llistat d’ajudes, a banda de
l’entrega en mà de l’esmentat dossier.
El regidor Èric Berga explica que el tema de l’ordenació vial es va encetar ja fa temps,
però degut al confinament s’ha quedat aturat. S’havia plantejat un petit esborrany amb
diverses opcions al Sr. Francesc Coit, arquitecte de l’Ajuntament. Els primers
obstacles que hi ha al municipi són la falta de voreres, el segon és el casc antic amb
carrers estrets, sense gaires zones per circular, la majoria de carrers són de doble
sentit, no hi ha places d’aparcament. I les actuacions plantejades serien la de crear
una mena de camins de vianants escolar (el nom no està definit), que no només seria
per accedir a l’escola, però com el centre neuràlgic en hores puntes de Corbins és la
Zona del carrer Calvari des de la zona de l’Ajuntament fins al Bar Cooperativa, degut a
que en aquesta zona s’hi troba l’Ajuntament, Llar d’infants, consultori mèdic i l’escola.
La idea es pintar unes vies al terra, com si fossin unes voreres, des d’una vessant
educativa per mostrar quina és la zona segura per circular pels carrers de Corbins,
també es delimitarien o fins i tot reduirien les zones d’aparcament.
També es va fer una actuació al Carrer Calvari a la zona de dalt, on es va delimitar
una zona d’aparcament per millorar el trànsit d’alguns veïns que tenien problemes per
accedir a finques particulars. Una altra actuació realitzada és la del Carrer Nou, on ara
es pot aparcar en un costat o altre del carrer depenent de si el mes és parell o
imparell. Aquestes mesures ens han servit d’experiment per observar els resultats en
els canvis en la mobilitat, veure l’acceptació dels veïns i com evolucionen aquestes
mesures.
L’acció realitzada en el Carrer Nou s’està plantejant en aplicar-la en altres punts del
municipi on ens trobem amb problemàtiques semblants.
Una altra mesura que s’està plantejant és la de concretar zones grans d’aparcament
per evitar que s’aparqui damunt de senyals pintades a terra com stops o cediu el pas, i
fins i tot pintar places d’aparcament o delimitar aquestes zones. Perquè per exemple,
si es fa un acte a la Sala Coliseum, ara la Pl. de la Sardana no és el lloc més adequat
per aparcar ja que ara hi ha instal·lada la parada del bus.
Són actuacions a nivell d’aparcament i a nivell de mobilitat, i tot es vol lligar amb algun
tipus de campanya a les xarxes socials i amb alguna acció educativa a l’Escola Sol
Ixent.
El Sr. David Lesan dona les gràcies i dona importància a una possible campanya per a
la reducció de l’ús de vehicles per a la mobilitat dins del municipi, per exemple, per
anar a l’Ajuntament potser no cal anar-hi amb cotxe. Normalment aquests temes es
realitzen mitjançant campanyes de prevenció, i pensa que la gent a Corbins respon i
és sensible a aquestes campanyes, i més quan es tracta d’aconseguir un benefici
comú. Aquesta campanya, a part de reduir el volum de circulació dins el municipi, i si
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s’evita fer alguns encàrrecs en cotxe, ja no hi haurà el mateix volum de cotxes
aparcats.
El Sr. Alcalde agraeix el suport en la importància dels punts del ple d’avui.
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió a les
21.40 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el Secretari que
certifica.
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