ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE DE 2020
A Corbins a disset de desembre de dos mil vint i sent les 21.01 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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Preguntats els Srs. Regidors si tenien alguna objecció a l’Acta 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.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CORBINS D’ADHESIÓ A LA
PÒRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2)
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT,
4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al
seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1
de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a
l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a
la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
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10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a L’Ajuntament en ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi de Corbins s’adhereix a la pròrroga excepcional del
contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de
sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
Tarifa/període Preu €/MWh
tensió:
Sublot BT1 2.0A
117,931
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Sublot BT2 2.0DHAP1

142,344

Sublot BT3 2.0DHAP2

62,697

Sublot BT4 2.0DHSP1

141,057

Sublot BT5 2.0DHSP2

70,082

Sublot BT6 2.0DHSP3

58,594

Sublot BT7 2.1A

134,071

Sublot BT8 2.1DHAP1

156,069

Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHAP2

78,052

2.1DHSP1

156,525

2.1DHSP2

85,664

2.1DHSP3

71,236

3.0AP1

102,858

3.0AP2

88,874

3.0AP3

61,294

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh
Sublot AT1

3.1AP1

89,593

Sublot AT2

3.1AP2

81,753

Sublot AT3

3.1AP3

63,607

Sublot AT4

6.1AP1

105,672

Sublot AT5

6.1AP2

88,472

Sublot AT6

6.1AP3

81,733

Sublot AT7

6.1AP4

72,156

Sublot AT8

6.1AP5

65,685

Sublot AT9

6.1AP6

56,549

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426
2.0
38,043426
DHA
2.0
38,043426
DHS
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2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,43733016,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,33417814,3341786,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
Posat a votació dona el següent resultat:
Que sí, quedant aprovada per unanimitat.
3.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE
DESPESES MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I NOUS INGRESSOS,ANTECEDENTS
En data 15-12-2020 aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit, i nous ingressos.
Crèdits a augmentar:
Aplicació
pressupostària
151-22706
163-22799
231-22799
321-13000
323-22700
3321-13000
338-22609
342-212
419-210
920-131
920-202

Nom
Treballs realitzats per altres empreses i
Treballs realitzats per altres empreses i
Treballs realitzats per altres empreses i
Laboral fix.
Treballs realitzats per altres empreses i
Laboral fix.
Despeses diverses.
Edificis i altres construccions.
Infraestructures i béns naturals.
Laboral temporal.
Arrendaments d’edificis i altres construccions.
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Crèdit a
augmentar
4.300,00
500,00
100,00
1.000,00
4.800,00
400,00
2.500,00
6.000,00
2.500,00
8.500,00
300,00

920-210
920-212
920-214
920-215
920-22110
920-22799
929-22699

Infraestructures i béns naturals.
Edificis i altres construccions.
Elements de transport.
Mobiliari.
Productes de neteja i acondiciament.
Treballs realitzats per altres empreses i
Despeses diverses.
TOTAL

6.500,00
4.700,00
9.800,00
4.200,00
2.800,00
5.000,00
1.400,00
65.300,00

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:
Aplicació
pressupostària
011-310
011-911
171-210
160-210
342-22105
929-500

Nom

Crèdit a reduir

Interessos.
Amortització de préstecs a llarg termini d’ens
Infraestructures i béns naturals.
Infraestructures i béns naturals.
Calefacció pavelló
FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei
TOTAL

12.500,00
21000,00
5.000,00
3000,00
4500,00
5400,00
51.400,00

NOUS INGRESSOS

42000

INGRESSOS
FONS CATALA
399 LA CAIXA
399 LA CAIXA
TOTAL

9000
3900
1000
13900

TOTAL 65.300,00
la secretaria intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe en relació a l’expedient de
modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, i nous ingressos i va concloure
que atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents
àrees de despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per
acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En el seu informe proposta, el secretari interventor deia:
FONAMENTS DE DRET
1.

L’art. 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals disposa que les transferències de crèdit són una de les modificacions de crèdit que
es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat local i els seus organismes
autònoms.

2.

L’art. 40.1 del Reial decret 500/1990 preveu que la transferència de crèdit és la
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat del
mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
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3.

Els arts. 179.1 del TRLRHL i 40.2 del Reial decret 500/1990 estableixen que les bases
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de crèdit i
l’òrgan competent per autoritzar-les.

4.

Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en tot cas,
l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.

5.

Els arts. 179.4 del TRLRHL i 42 del Reial decret 500/1990 estableixen que les
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les mateixes
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que es preveuen als arts. 169,
170 i 171 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost. Així com la normativa sobre el
règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de l’entitat.

6.

Els arts. 180 del TRLRHL i 41 del Reial decret 500/1990 estableixen les següents
limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:

a)

No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
l’exercici.

b)

No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de
suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal i als
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos
tancats.
c)
No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
7.

En cas que la transferència de crèdit sigui entre aplicacions pressupostària de la
mateixa àrea de despesa i/o afecti a crèdits de personal, l’òrgan competent per aprovar-la
és l’Alcalde, mentre que en cas que ho sigui entre aplicacions pressupostàries de diferents
àrees de despesa i/o que no afecti a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per
acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En aquest segon cas, s’aprovaran seguint les mateixes normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost. Així com la normativa
sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de
l’entitat.
I concloïa que:
Atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees
de despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de
majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La modificació de crèdit no està sotmesa a les limitacions de l’article 180 del TRLRHL
perquè es refereixen a programes d’imprevistos i funcions no classificades i es tracta de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
I a ames a mes hi ha el suplement de crèdit amb el Romanent de Tresoreria per despeses
generals que es dedica a rebaixar deute.
Vista la proposta que feia el/la secretari/ària interventor/a en el seu informe proposta.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit, i nous ingressos, en el sentit de:
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i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei
PRIMER.- Augmentar els seus crèdits:
Crèdits a augmentar:
Aplicació
pressupostària
151-22706
163-22799
231-22799
321-13000
323-22700
3321-13000
338-22609
342-212
419-210
920-131
920-202
920-210
920-212
920-214
920-215
920-22110
920-22799
929-22699
Aplicació
pressupostària
011-310
011-911
171-210
160-210
342-22105
929-500

Nom
Treballs realitzats per altres empreses i
Treballs realitzats per altres empreses i
Treballs realitzats per altres empreses i
Laboral fix.
Treballs realitzats per altres empreses i
Laboral fix.
Despeses diverses.
Edificis i altres construccions.
Infraestructures i béns naturals.
Laboral temporal.
Arrendaments d’edificis i altres construccions.
Infraestructures i béns naturals.
Edificis i altres construccions.
Elements de transport.
Mobiliari.
Productes de neteja i acondiciament.
Treballs realitzats per altres empreses i
Despeses diverses.
TOTAL
Nom

Crèdit a
augmentar
4.300,00
500,00
100,00
1.000,00
4.800,00
400,00
2.500,00
6.000,00
2.500,00
8.500,00
300,00
6.500,00
4.700,00
9.800,00
4.200,00
2.800,00
5.000,00
1.400,00
65.300,00
Crèdit a reduir

Interessos.
Amortització de préstecs a llarg termini d’ens
Infraestructures i béns naturals.
Infraestructures i béns naturals.
Calefacció pavelló
FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei
TOTAL

12.500,00
21000,00
5.000,00
3000,00
4500,00
5400,00
51.400,00

NOUS INGRESSOS

42000

INGRESSOS
FONS CATALA
399 LA CAIXA
399 LA CAIXA
TOTAL

9000
3900
1000
13900

TOTAL 65.300,00
L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
El Sr. Jordi Verdú comenta les següents partides:
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-

Augment en el compte 1 La Caixa: Adquisició de material per l’escola, Associació de
Jubilats i reformes al centre de la dona.
Augment en el compte 2 La Caixa: Referent a la campanya de la fruita, una ajuda per tirar
endavant la campanya amb els problemes que sortissin per la COVID-19.
Augment Fons català: Fons de cooperació que es rep anualment de la Generalitat, per
motius de la COVID-19 es rebrà un extra a finals d’any (9.000€) i la resta es rebrà l’any
vinent (44.000 € aproximadament).
Reducció en els interessos dels crèdits.
Reducció en les partides d’infraestructures, referent a jardineria i clavegueram.
Reducció en la calefacció del pavelló degut a que no hi ha competicions.
Reducció en el fons de contingència.
El Sr. David Lesan agraeix els aclariments i pregunta si poden concretar les partides que
augmenten, per exemple el de treballs realitzats per altres empreses, personal i mobiliari.
El Secretari aclareix:

-

La partida serveis tècnics: Aquest any s’han realitzat diversos estudis com el PAESC,
projectes i memòries que ha hagut de realitzar l’arquitecte Francesc Coit.
Hi ha moltes partides on les modificacions són de 400-500 € per quadrar els comptes, són
modificacions no significatives.
La partida laboral temporal: Mai s’havia tingut tantes baixes com enguany, hem arribat a
tenir 4 persones de baixa, i això vol dir que s’han hagut de pagar 2 sous per cobrir les
baixes.
La partida Elements de transport: Hem hagut de fer diverses reparacions importants a
tractors i altra maquinària.
La partida treballs realitzats per altres empreses: Despeses de gestories, programari per
accedir a les piscines, entre altres, que no estaven previstos a principis d’any degut a la
COVID-19.
La partida treballs realitzats per altres empreses. 4.800€: Despeses de neteja degut a la
baixa de la Lali, i abans de contractar a la Carme Causadias, aquest servei de neteja es va
encomanar a una empresa, a 12,75 €/h.
Per això a final d’any s’han hagut de realitzar modificacions per quadrar els comptes.
Algunes d’aquestes modificacions no eren necessàries degut a que les bosses de
vinculació ho suportaven, però al Sr. Secretari no li agrada deixar les partides en negatiu.
Posat a votació dona el següent resultat:
Que sí, quedant aprovada per unanimitat.
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. 3ER 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 30-09-2020
El període mig de pagament es de 1,20 dies.
El Sr. Alcalde felicita per portar aquest termini de pagament.
5.- ACORD DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DEL
MUNICIPI DE CORBINS.
Per Resolució de l'Alcaldia, núm. 226, de data 6 novembre de 2020, es va acordar la
incoació del procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular
del municipi de Corbins.
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D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació
efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que,
reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Es va procedir a l’anunci al BOP de Lleida, de data 12 novembre de 2020, de
convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau titular del terme municipal de Corbins,
en el termini de 20 dies hàbils.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància :
- Registre d’entrada número 819 de data 2 desembre de 2020 presentada per Sergi
Pujol Griñó.
Reuneix els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al Ple de la
Corporació escollir un titular i/o un substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància
i Instrucció.
-

Després de la votació, s’obtenen els següents resultats:
Sr. Sergi Pujol Griñó,
Per això, el Ple de la corporació per
ACORDA:
PRIMER.- Proposar el nomenament del Sr. Sergi Pujol Griñó com a Jutge de Pau titular
del terme municipal de Corbins.
SEGON.- Fer constar que el Sr. Sergi Pujol Griñó no incorre en causa d'incompatibilitat
per exercir el càrrec de jutge de pau.
TERCER. Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de
Lleida, (Jutjat Degà de Lleida) perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, i procedeixi al seu nomenament.
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
CINQUÈ.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de 2 mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la
possibilitat d’interposar recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi
pertinent".
Posat a votació dona el següent resultat:
Que sí, quedant aprovada per unanimitat.
6.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Provisió lloc de treball secretaria intervenció. Llistat provisional d’Admesos i
exclosos
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció
mitjançant concurs - oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria
intervenció de l’Ajuntament de Corbins i data del examen fase Oposició.
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/225 de data 04 de novembre de 2020, es van aprovar les
bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs - oposició per cobrir amb
caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins.
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Vist que s’ha donat publicitat de l’esmentada convocatòria mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis en al Butlletí Oficial de la Província número 216 de 9 de
novembre de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8266 de 9 de
novembre de 2020 i a la seu electrònica de l’ajuntament.
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/233 de data 13 de novembre de 2020, de modificació de
les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs - oposició per cobrir
amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins.
Vist que s’ha donat publicitat de l’esmentada convocatòria mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis en al Butlletí Oficial de la Província número 223 de 18 de
novembre de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8278 de 23 de
novembre de 2020 i a la seu electrònica de l’ajuntament.
Vist que transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds s’han presentat un
total de 34 aspirants.
D’acord amb els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i
53.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com la Base 5a. de les aprovades per a la
convocatòria, és competència de l’alcaldia aprovar la relació d’aspirants admesos i
exclosos, determinar la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, i fixar la
data de la seva constitució i inici d’actuacions.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.- L’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses
al procés de selecció mitjançant concurs - oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça
de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Corbins, que integren les següents
persones:
Aspirants admesos:
D.N.I.
43710531C
47691184V
47980549L
46363149W
49254990F
43713814Z
43719124B
47903095Y
47695228J
47982910B
43724661M
47900538W
19008286M
43708767G
43726615G
47693796F
78100072F
47691359P
47931636G
43746617L
43705745H
Aspirants exclosos:
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DNI
18044453X
47983012K
40890679Z
43743397L
47900902K
78100425S
47935895P
47686944D
78083303M
47698471J
78079332J
46663384H
47685444G

Motiu
No aporta documentació
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.
No presentar model normalitzat de sol·licitud d’acord amb la base 3era.

Segon.- Concedir un termini de 10 dies naturals per a esmenes i possibles
reclamacions, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada aquesta
llista de persones admeses i excloses.
Tercer.- El nomenament del Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves del
procés de selecció, i que integraran les següents persones:
Presidenta: Sra. Raquel González Gallego, com a titular, de la Direcció General
d’Administració Local
Sra. Anna Feliu Moragues, com a suplent, de la Direcció General d’Administració Local
Vocal 1:
Sr. Segundo Felix Ruiz Martínez, com a titular , secretari-interventor
Ajuntament de Rosselló
Sra. Teresa Colomer Cugat, com a suplent, SAT de la Diputació de
Lleida
Vocal 2:
Interventora

Sra. Antonieta Pons Torrades ,com

a

titular,

secretària-

Ajuntament Vallfogona de Balaguer .
Sr. Josep Gabarró Torrent secretari-Interventor Ajuntament Vilanova
de la Barca .
Secretari:

Sr. Josep Lluis Prat, secretari-interventor de l’Ajuntament de Corbins.

Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants poden recusar-los, en
qualsevol moment del procés de selecció anterior a la proposta de nomenament, quan hi
concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 223 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En el cas que, per raó d’abstenció, recusació o d’impossibilitat justificada d’assistència,
algun del membres titulars no puguin assistir-hi, han de comunicar-ho als seus suplents
per garantir-ne la presència.
Quart.- L’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants que han de realitzar la
prova d’acreditació de coneixements de llengua catalana en el nivell exigit, per a la qual
s’estableix el mateix règim de publicitat i consulta indicat a l’apartat anterior:
Aspirants que han de fer la prova de català: CAP
Cinquè.- L’assenyalament de la data de constitució del tribunal.
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Data: 26 de gener de 2021
Hora: 9.00 hores
Lloc: Sala 1 d’octubre Ajuntament de Corbins (Pl. De la Vila s/n)
Sisè.- Inici de les seves actuacions, per a la qual hauran de ser convocades les
persones aspirants admeses al procés de selecció, i que hagin de realitzar prova fase
d’oposició.
Data: 26 de gener de 2021
Hora: 11.00 hores
Lloc: Sala 1 d’octubre Ajuntament de Corbins (Pl. De la Vila s/n)
Les persones aspirants convocades per a les proves hauran de comparèixer amb el DNI
i bolígraf de color blau.
Setè.- Donar-ne publicitat al e-tauler de l’Ajuntament de Corbins i al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida als efectes oportuns.
Vuitè.- Donar compte d'aquest decret al Ple en la propera sessió que se celebri.
El Sr. Jordi Verdú explica que hi ha hagut 34 aspirants, dels quals hi ha 21 admesos i 13
exclosos, dels quals alguns ja han presentat la documentació que els faltava.
El Sr. Josep Lluís Prat explica que hi ha una persona exclosa, i de moment 4 persones
que han presentat les al·legacions correctament.
El Sr. Alcalde explica que si tot va com s’ha previst, a finals de gener es realitzarà la
prova d’examen de la plaça.
El regidor David Lesan explica que s’ha presentat molta més gent de la que inicialment
es pensava, i que s’havien fixat en que el motiu dels exclosos en la majoria dels casos
era degut a que no havien presentat el model normalitzat, tot i que estava penjat i només
s’havia d’emplenar i enviar-lo.
També comenta que en altres processos de selecció s’acostuma a posar prova teòrica i
prova pràctica, mentre que en el cas de Corbins només hi ha una prova tipus test.
Pregunta si és el tribunal el qui decideix el tipus d’examen.
El Sr. Jordi Verdú explica que si que hi havia possibilitat de fer examen teòric i un cas
pràctic, o bé un cas pràctic sol, però es va creure oportú fer un examen teòric tipus test
perquè es tracta d’una plaça d’interinatge i pot passar que qualsevol dia es facin
oposicions del cos nacional, qualsevol altra persona pot agafar la plaça. Si s’hagués
tractat d’una plaça definitiva per a tenir-la en propietat seria diferent, i s’ha cregut que ja
era suficient fent un bon examen, i fent el cribratge amb les puntuacions dels mèrits.
També explica el tema dels exclosos, que en el moment de consultar les bases del
concurs hi havia la sol·licitud conforme l’interessat es vol presentar al concurs, però els
hi va passar per alt. Però ara s’ha donat aquest temps per a que puguin presentar-ho.
Pel que fa al tribunal, explica que hi ha membres de la direcció general de l’administració
local i diputació de Lleida. L’Ajuntament diu que es realitzarà el concurs, i la direcció
general de l’administració local diu qui serà qui vindrà al tribunal.
El Sr. Secretari explica que l’examen el farà i el corregirà aquest tribunal, i faran una
proposta. Després el Sr. Alcalde haurà de fer un decret nomenant la persona que hagi
proposat el tribunal. Aquesta persona pot ser que duri uns mesos o molts anys,
depenent de si algú que aprovi les oposicions li agrada Corbins i sol·licita la plaça.
També contesta al Sr. David Lesan, explicant que per exemple a Bell-Lloc, només es va
fer cas pràctic, i fa 6 mesos no es feia ni cas pràctic, només un concurs. A Roselló es fa
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cas pràctic i cas teòric. I nosaltres hem decidit de fer el teòric, i que a Roselló no van
posar ni el temari.
Si això fos d’aquí 6 mesos, tot això no hagués fet falta perquè la Generalitat de
Catalunya fa un concurs a nivell de tota Catalunya per interinatges dividit per
comarques, com si fos una borsa de treball.
El Sr. Jordi Verdú aclareix que si no s’han adherit a aquesta borsa de treball és perquè
no arribava a temps i haguessin estat un temps sense Secretari.
El Sr. Josep Maria Capdevila pregunta si el nomenament de la persona que guanyi la
plaça la realitza la direcció general d’administració pública.
El Sr. Josep Lluís Prat ho confirma, i explica que per aquest motiu hi ha la cap de serveis
com a presidenta, nomenada per la direcció general de l’administraicó local. Fa 2 anys
no era necessària l’oposició, però aquest any quan va preguntar el funcionament
d’aquesta selecció, s’ha de fer concurs i oposició de forma obligatòria per a que puguin
fer el nomenament.
El Sr. Josep Maria Capdevila pregunta la previsió dels terminis, degut a que no podran
nomenar a la nova persona fins mentre el Sr. Josep Lluís Prat l’ocupi.
El Sr. Secretari informa que ell es jubila el 5 de març i llavors es farà el nomenament.
El Sr. Alcalde recorda que a finals de gener es farà la prova, després s’hauran de fer les
entrevistes, i depenent de la gent que hagi passat la prova, pel tema COVID-19 s’hauran
d’espaiar molt les entrevistes i potser que s’allargui una mica el termini, però ja es va
posar el 5 de març com a data per assegurar que la nova persona ja estigui elegida.
El Sr. Secretari també informa que hi ha 15 dies de marge perquè la persona avisi a
l’empresa on treballa (si és el cas) amb l’antelació suficient.
El Sr. Alcalde explica que anirà informant de com va avançant el procés de selecció.
7.- APROVACIO MEMORIES VALORADES:
*APROV. INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
DEL CENTRE DE CORBINS.El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en ple el següent acord:
1er. Aprovar inicialment l'esmentada memòria avaluada redactada per l’arquitecte
municipal Sr. Francesc Coit Bonet .
2on.-Que s'exposi al públic pel termini reglamentari de 30 dies, d'acord amb el que
preveu l'art. 219 de la llei 8/87 Municipal i de regim Local de Catalunya per què es
puguin presentar les al·legacions que es creguin necessàries, de no rebre cap
reclamació restarà aprovat definitivament.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a portar a terme l'anterior acord.
*APROV. INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES ARRANJAMENTS PISCINES
CORBINS
El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en ple el següent acord:
1er. Aprovar inicialment l'esmentada memòria avaluada redactada per l’arquitecte
municipal Sr. Francesc Coit Bonet .
2on.-Que s'exposi al públic pel termini reglamentari de 30 dies, d'acord amb el que
preveu l'art. 219 de la llei 8/87 Municipal i de regim Local de Catalunya per què es
puguin presentar les al·legacions que es creguin necessàries, de no rebre cap
reclamació restarà aprovat definitivament.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a portar a terme l'anterior acord.
*APROV. INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES ARRANJAMENTS I
PAVIMENTACIÓ PARCIAL INTERIOR DEL RECINTE DEL CEMENTIRI DE
CORBINS.El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en ple el següent acord:
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1er. Aprovar inicialment l'esmentada memòria avaluada redactada per l’arquitecte
municipal Sr. Francesc Coit Bonet .
2on.-Que s'exposi al públic pel termini reglamentari de 30 dies, d'acord amb el que
preveu l'art. 219 de la llei 8/87 Municipal i de regim Local de Catalunya per què es
puguin presentar les al·legacions que es creguin necessàries, de no rebre cap
reclamació restarà aprovat definitivament.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a portar a terme l'anterior acord.
*APROV. INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES RENOVACIO ENLLUMENAT
CORBINS .El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en ple el següent acord:
1er. Aprovar inicialment l'esmentada memòria avaluada redactada per l’arquitecte
municipal Sr. Francesc Coit Bonet .
2on.-Que s'exposi al públic pel termini reglamentari de 30 dies, d'acord amb el que
preveu l'art. 219 de la llei 8/87 Municipal i de regim Local de Catalunya per què es
puguin presentar les al·legacions que es creguin necessàries, de no rebre cap
reclamació restarà aprovat definitivament.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a portar a terme l'anterior acord.
*APROV. INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I
SUPERFICIAL DE 5 CAMINS DEL T.M. DE CORBINS
El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en ple el següent acord:
1er. Aprovar inicialment l'esmentada memòria avaluada redactada per l’arquitecte
municipal Sr. Francesc Coit Bonet .
2on.-Que s'exposi al públic pel termini reglamentari de 30 dies, d'acord amb el que
preveu l'art. 219 de la llei 8/87 Municipal i de regim Local de Catalunya per què es
puguin presentar les al·legacions que es creguin necessàries, de no rebre cap
reclamació restarà aprovat definitivament.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a portar a terme l'anterior acord.
El Sr. Jordi Verdú explica breument les diferents memòries:
- La primera es tracta de la pavimentació dels carrers del centre de Corbins, és el
resultat de la votació dels pressupostos participatius, que s’associen a la
subvenció de cooperació d’Inversions de la Diputació de Lleida pels anys 2020 i
2021.
- La segona es tracta de les obres d’arranjament de les piscines de Corbins, ens
trobem amb l’altre programa de la Diputació de Lleida, en aquest cas del
departament de Salut, que es reparteix entre els anys 2020, 21 i 22. La nostra
idea es perquè hi va haver despeses extra en les obres de les piscines, i es vol
acabar de millorar el tema del reg i d’omplir les piscines perquè es genera
problemes amb els carrers veïns, i es vol fer una connexió directa amb
l’Avinguda Perau per donar més facilitat i no haver d’omplir durant tants dies la
piscina, evitar problemes d’aigua amb altres edificis municipals o haver-ho de fer
a la matinada per evitar problemes.
- La tercera es tracta de l’arranjament del cementiri, també forma part d’aquest
programa del departament de Salut. Es presentarà per a realitzar-la al 2022.
Després es veurà si finalment s’acaba aprovant. Es vol arranjar els carrils i zones
peatonals i aprofitar per fer nínxols, tot i que això no entra dins d’aquest pla
perquè quan es venen els nínxols es recuperaria part de la inversió. Tot i això
últimament s’han demanat diversos nínxols i es creu que se n’han de disposar
per futures urgències que puguin esdevenir.
- La quarta es tracta de la renovació de l’enllumenat, està inclosa dins del PUOSC.
- La cinquena és la rehabilitació dels 5 camins d’accés al poble, que connecten amb
altres municipis, com és el de La Portella, el de Vilanova del Segrià, Benavent,
Lleida i Torre-serona. No es va aconseguir la subvenció esperada, i la que ens
ajudaria a realitzar tota la obra, i tot i haver presentat les al·legacions
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corresponents no ens les han acceptat tot i que han vist projectes semblants
d’altres poblacions i sí que s’han acceptat. Pensem que no es la manera de
donar les ajudes de la Generalitat, i s’ha traslladat la queixa degut a que sembla
una competició entre municipis, i si es fes com a la Diputació on s’atorga una
quantia per municipi i el municipi decideix on invertir-los.
Ja ho va comentar amb el David Lesan que s’intentarà fer-ho d’alguna manera, però
haurà de ser amb fons propis. Falten aquests 200.000€ que s’esperaven en
subvencions. Estan fent números i s’han reunit amb el departament d’economia i
finances de la Generalitat per estudiar la possibilitat de, fer una votació per saber si el
poble pensa que aquestes obres són primordials i bàsiques, i també informar de que tot
dependrà de les liquidacions, i en el moment de fer el ple de la liquidació de
l’Ajuntament, es sabrà si estem per sota del 110%, i s’està esperant liquidacions,
sobretot la de la Diputació de Lleida, ja que llavors es podrà avançar amortització dels
crèdits que tenim, podrà baixar la ràtio d’endeutament més ràpid del previst, i ens
deixarà més marge de maniobra per buscar els 200.000€ de fons propis per realitzar
l’obra. En el moment en que es sàpiga que es possible, ens tornem a reunir per parlarne i decidir si fer les obres. Personalment creu que si, ja que els camins són bàsics i
necessiten una millora, i per l’enllumenat i eficiència energètica es bàsic canviar les
faroles degut a la seva antiguitat.
El Sr. Josep Lluís Prat proposa una reunió a finals de gener per fer un estudi detallat de
com seria l’obra.
El Sr. David Lesan explica que ja ho havia parlat amb el Jordi Verdú, i creu que en el
municipi hi ha molta sensibilitat respecte al tema del deute, i pensa que són dos accions
que s’hauria de contemplar maneres d’informar bé als veïns, sobretot si hi hagués una
afectació directa sobre el pressupost. També pensa que la consulta al municipi s’hauria
de tenir en compte, però que troba les dues obres molt interessants.
El Sr. Alcalde comenta que la justificació que s’ha fet a economia i finances, no els hi
interessa gaire, i que només es fixen en si s’està per sobre o per sota del 110%
d’endeutament, tot i que s’havia anat més enllà, justificant d’on es traurien els diners dels
fons propis que ara demanem que ens avancin, perquè una característica del PUOSC és
que ens en donen una part al 2021, i la resta al 2024.
El que es va fer era explicar d’on es traurien aquests diners, que serien diners rebuts del
fons extra per la COVID-19, de cooperació i tots aquests diners extra es podrien destinar
a pagar l’obra per poder-la fer conjunta i així evitar haver de fer una part de l’obra al
2021 i la resta al 2024. Amb la seva idea, al 2021 només es podria fer un 21% de l’obra.
El Sr. Secretari aclareix que el possible crèdit que es volia fer, era per fer un avançament
de les subvencions que es rebrien fins al 2024. Per tant no seria un crèdit normal, sinó
que en un futur es rebrien aquests diners per poder-lo pagar. Aquest fet no n’han volgut
sentir a parlar.
El Sr. David Lesan, explica que entén la explicació dels crèdits, i explica que sempre es
té la por perquè aquestes obres es fan pensant uns ingressos que es preveu que entrin,
però s’ha de saber que es podran disposar. També parla de les partides que
disminuiran, com els diners rebuts per COVID-19, i diu que si aquests diners es destinen
a pagar les obres, pot ser que finalment es necessitin per al que estaven pressupostats
inicialment.
El Sr. Josep Lluís Prat explica que aquesta subvenció és un extra, i que abans de saberho ja es van destinar partides per pagar COVID-19. Al rebre aquest nou ingrés,
s’alliberen altres partides, com per exemple, els diners destinats a pagar el vigilant de
seguretat de les piscines que feia el control.
A part, no s’ha de justificar, però en cas de que si que s’hagués de fer, es podria destinar
a aquestes despeses de la pandèmia, de manera que els recursos propis que s’havien
destinat aquestes despeses, es podran destinar a altres partides, ja que aquestes
despeses estaran subvencionades.
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El Sr. Josep Maria Capdevila, explica que en relació a la memòria d’arranjament de les
piscines, la memòria no s’ajusta a bases. El títol no s’ajusta al que ha explicat el Jordi,
de no consumir més aigua de la necessària, s’hauria d’especificar perquè sinó hi haurà
problemes amb la subvenció.
El Sr. Secretari proposa que quan el Sr. Francesc Coit tingui la memòria finalitzada li
enviarà per a que pugui comprovar que sigui correcte.
El Sr. Josep Maria Capdevila proposa que es canviï el nom, i es queda en el següent:
Millora en el tractament d’aigües de les piscines.
El Sr. Alcalde pregunta si volen votar les memòries de forma conjunta, i el regidor Josep
Maria Capdevila diu que sí, però que quedi constància de que el nou nom per la
d’arranjament de les piscines sigui el de Millora en el tractament d’aigües de les
piscines.
Posades a votació de forma conjunta, dona el resultat següent:
Que sí, quedant aprovades per unanimitat.
8.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORBINS I LA PARRÒQUIA DE SANT
JAUME DE CORBINS, PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS DE LA ABADIA I PATI ANNEX
AVUI CONEGUT PER CENTRE CÍVIC MOSSEN ESTEVE ESCOLL PER A ACTES I
EXPOSICIONS DE CAIRE CULTURAL I ALTRES ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ
REUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Verdú Paijà , alcalde-president de l’Ajuntament de Corbins, qui
obra en nom i representació de l’expressada entitat local i es troba degudament facultat
per aquest atorgament per acord de l’Ajuntament en Ple de data de de 2020.
I, d’altra part, el Rvnd. Pere Canals i Mateu, rector de la Parròquia de Sant Jaume de
Corbins, qui es troba degudament facultat per aquest acte pel Bisbat Lleida, amb DNI.
Núm. 40788606S, amb seu, a l’efecte d’aquest conveni, a la plaça de l’Església s/n, de
Corbins.
Ambdues parts, en les seves respectives representacions, reconeixent-se recíprocament
capacitat plena per obligar-se, lliurement
EXPOSEN
1.- Que l’Abadia i pati annex avui conegut per Centre Cívic Mossèn Esteve Escoll,
situada a la plaça Carnisseria 6 de Corbins, és de titularitat de la Parròquia de Sant
Jaume de Corbins. I que es part de la localització següent:
Pl. Carnisseria 6 de Corbins, ref. Cadastral: 8383804CG0188S0001UG.
L’Ajuntament redactarà un plànol que detalli exactament els espais que engloba el
present contracte de Cessió, diferenciant
Església Parroquial, la Sagristia, Sala Polivalent (planta Baixa , Despatx, primer pis)
magatzem lateral i pati annex, amb les corresponent superfícies. En el Plànol Annex que
s’adjunta a aquest conveni son les estances marcades amb els números 2,3,4 i 5:
2.- Centre cívic : 233,06 m2
3.- Magatzem: 39,06 m2.
4.- Pati núm. 1: 89,00 m2
5.- Pati núm. 2: 42,75 m2.
2. Que l’esmentada Abadia i pati annex, avui conegut per Centre Cívic Mossèn Esteve
Escoll, actualment, a la planta baixa hi ha una sala que en el seu dia va arranjar
l’Ajuntament de Corbins i està destinada a serveis Culturals i Cívics a més d’un despatx
parroquial i uns lavabos. A la planta 1a. hi ha una sala sense distribuir en molt malt estat,
igualment la coberta de la mateixa. A la sagristia del temple parroquial hi ha una porta
que dona accés directe al Centre Cívic a través del primer pis..
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3.L’Ajuntament actualment paga el consum elèctric i la neteja de la planta baixa.
4. Vist que en aquesta Abadia i pati annex s’han de dur a terme obres de conservació i
millora i l’Ajuntament està disposat a buscar finançament per a executar-les, sempre i
quan se cedeixi el seu ús per a poder destinar-lo a un ús públic. (Canvi de teulada,
millora de les sales interiors etc.)
5. Que les parts tenen la voluntat d’establir una cessió d’ús gratuïta, a favor de
l’Ajuntament de Corbins, de la Abadia i pati annex avui conegut per Centre Cívic Mossèn
Esteve Escoll.
PACTES
Primer.- De l’objecte del conveni: La Parròquia de Sant Jaume de Corbins, representada
pel seu rector, degudament autoritzat pel Bisbat de Lleida, cedeix l’ús de la Abadia i pati
annex avui conegut per Centre Cívic Mossèn Esteve Escoll a l’Ajuntament de Corbins,
per a la realització d’activitats d’interès cultural.
Segon.- De la durada del conveni: Les parts convenen de forma expressa que la durada
del present conveni serà de 30 anys, comptadors a tots els efectes a partir del dia de la
data de la signatura d’aquest conveni. prorrogable successivament per períodes d’UN
ANY, sempre que amb sis mesos d’antelació a l’acabament de la cessió d’ús o qualsevol
de les seves pròrrogues, qualsevol de les dues parts no avisi l’altra de la seva voluntat
de donar per acabada la cessió d’ús.
Tercer.- Caràcter de la cessió d’ús a l’Ajuntament:
a. L’Ajuntament de Corbins assumirà les despeses de manteniment i conservació de la
Abadia i pati annex avui conegut per Centre Cívic Esteve Escoll, així com els
subministraments i despeses diverses que es derivin del seu ús i activitat.
b. La cessió d’ús tindrà caràcter gratuït, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de satisfer
cap contraprestació.
c. L’Ajuntament de Corbins demanarà subvencions per tal de fer les obres corresponents
per millorar el centre.
Quart.- Dels actes previstos i del protocol de coordinació:
a. L’Ajuntament de Corbins, gestionarà i coordinarà la utilització de l’espai de comú acord
amb la Parròquia.
b. La Parròquia disposarà d’un despatx permanent a l’edifici en qüestió.
c. La Parròquia tindrà, sempre, preferència d’ús de l’edifici en qüestió, per a les activitats
pastorals pròpies de l’Església Catòlica, per exemple catequesis, corals, càritas, grups
de formació o convivència, conferències, etc.
d. El senyor rector i el personal de servei del temple parroquial tindran dret a accedir al
Centre Mossèn Esteve Escoll per la porta de la sagristia.
e. Es prohibeix la celebració d’aquelles activitats contraries al dret canònic i a la moral
catòlica així com l’ostentació de símbols de partits polítics i de sindicats en el Centre
Cívic Mossèn Esteve Escoll i es vetllarà perquè el local serveixi exclusivament a l’
interès general, sense interpretacions conjunturals o d’interès particular o polític.
f. Quan es duguin a terme actes culturals o recreatius es respectarà la fe i els costums de
l’Església Catòlica.
Cinquè.- De les obligacions de la part cedent:
a. La Parròquia de Sant Jaume de Corbins, d’acord amb la Delegació de patrimoni del
Bisbat de Lleida, s’obliga a estudiar, valorar i autoritzar, si s’escau, les obres que proposi
L’Ajuntament per a l’Abadia. Cal recordar la norma interna del Bisbat de Lleida, escrita
en el Butlletí Oficial, conforme explica que en cas que les obres tinguin un cost de més
de 12.000 € la parròquia haurà de presentar el pressupost al Bisbat i necessita de la
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seva autorització per dur-les a terme, (aquesta autorització es procurarà tenir-la llesta en
el termini de 30 dies)
b. Que l’Ajuntament es farà càrrec del 100% del cost de les obres.
c. l’Ajuntament de Corbins es farà càrrec de l’assegurança de l’edifici cedit tant del
continent com del contingut.
Sisè.- De les obligacions de la part cessionària:
a. L’Ajuntament de Corbins es compromet a defensar la possessió de l’Abadia respecte
a tots els tercers i, en cap cas, podrà cedir, arrendar o gravar l’ús de l’Abadia.
b. L’Ajuntament de Corbins s’obliga a sol·licitar l’autorització de la Parròquia de Sant
Jaume de Corbins i/o de la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Lleida, per a qualsevol
obra ordinària o extraordinària que es derivi del seu manteniment o activitat a la Abadia i
pati annex avui conegut per Centre Cívic Esteve Escoll, per bé que siguin a càrrec de
l’Ajuntament de Corbins.
c. L’Ajuntament de Corbins s’obliga a contractar l’assegurança de contingut i de
responsabilitat civil derivada del tipus i el volum de la seva activitat.
d. L’Ajuntament de Corbins s’obliga a fer-se càrrec dels impostos, taxes i tributs i l’Ibi,
de la part objecte d’aquets contracte (centre Cívic, magatzem i pati annex)
Setè. De l’extinció del conveni o les pròrrogues del mateix:
a. Transcorregut el termini de 30 anys del conveni, es prorrogarà anualment per defecte
fins que les parts valorin, d’acord amb les expectatives i les necessitats, si s’escau
modificar l’orientació del conveni o si es signa un nou conveni .
b. Si alguna de les parts vol denunciar el conveni, caldrà anunciar-ho amb una
anticipació mínima de sis mesos respecte el període final de vigència o d’alguna de les
seves pròrrogues.
c. En el moment en què es decideixi no renovar el conveni, l’Ajuntament de Corbins
deixarà l’Abadia en bones condicions, neta i buida d’objectes i mobiliari, a excepció
d’aquells elements que, prèviament a aquesta cessió, ja fossin al seu lloc al moment de
la signatura del primer conveni.
d. Igualment, revertiran a favor de la Parròquia de Sant Jaume de Corbins i/o del Bisbat
de Lleida, de forma automàtica, sense haver-ho de reclamar i sense dret a
indemnització, totes les obres que s’hi hagin realitzat.
Vuitè.- Dels incompliments del conveni i de les divergències:
a. Qualsevol incompliment dels pactes precedents serà motiu de resolució del present
conveni, que comportarà la devolució de la cessió d’ús de la Abadia i pati annex avui
conegut per Centre Cívic Mossèn Esteve Escoll, amb la indemnització que procedeixi
pels danys i perjudicis que es derivin d’aquest incompliment, a favor de la Parròquia de
Sant Jaume de Corbins i/o del Bisbat de Lleida.
b. De sorgir divergències entre les parts signants per a la interpretació d’aquest conveni
es sotmeten, en última instància, a la competència dels tribunals i jutjats de Lleida.
El Sr. Alcalde aclareix el perquè s’ha signat un conveni, quan ara, si el necessitem
també en fem ús. La raó és que si algun dia podem aconseguir una subvenció per
realitzar una millora a l’edifici, que tant li convé, no els la podrien donar perquè la
propietat és del Bisbat. Si en algun moment s’hi ha de realitzar una obra l’haurà de
realitzar el municipi ja que el Bisbat se’n desentén totalment de poder-hi fer millores, ja
sigui perquè no hi arriben econòmicament o per una altra raó. No es que estigui previst
realitzar obres de forma immediata, però el conveni es necessari perquè en un futur, si
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s’està en una millor situació econòmica i es vol realitzar la millora perquè ens interessa
l’ús d’aquest espai, es pugui fer l’obra.
El Sr. David Lesan, explica que discrepen del conveni i amb les implicacions que té, ja
que si només fos pel Bisbat, se n’aniria a terra perquè no sap si ho arreglarien, i per tant,
a través d’aquest conveni, totes les responsabilitats d’aquest espai, sense ser propietat
del municipi, recauen sobre l’Ajuntament. A més de la despesa de consum elèctric,
neteja, si s’aconseguís alguna subvenció també seria a càrrec de l’Ajuntament; hi posa
que es una cessió gratuïta però amb tot un seguit de contraprestacions que afecten més
a l’Ajuntament o municipi que al Bisbat, que no té cap obligació.
El Sr. Jordi Verdú aclareix que ara ja es així, ja ho neteja l’Ajuntament, etc.
El regidor David Lesan explica que entén aquest conveni com una renovació d’un
anterior.
El Sr. Alcalde explica que no n’hi havia cap, però que la neteja la fa l’Ajuntament, com si
s’ha d’arreglar la teulada, neteja de les canonades, i tots els desperfectes que hi pugui
haver, ells no se’n fan càrrec.
El Sr. David Lesan troba que el fet que el Bisbat dins d’aquest conveni no es fa càrrec de
res i li sembla un fet extremadament desequilibrat. A part hi ha algun apartat on hi diu
que no s’hi poden fer actes que vagin en contra de la fe cristiana, i ho troba excessiu.
Evidentment que se’n fa ús com a municipi, ja sigui la coral, cursos d’alfabetització,
catequesi, gralles, diables, etc. Però troba excessiu el desequilibri entre les
responsabilitats. Pregunta que si l’Ajuntament no fes tot això, el bisbat no faria res?
El Sr. Jordi Verdú aclareix que si no es signés el conveni tot seguiria com fins ara, si es
comunica al Bisbat que es troba en mal estat i s’ha d’arreglar, contesten que no tenen
diners per arreglar-ho. Explica que quan hi s’ha d’arreglar algun desperfecte, el mossèn
sempre truca a l’Ajuntament per a que ho arreglin, no ho demana al Bisbat.
Repeteix que tot seguirà com fins ara, i que el conveni només es signa per si en algun
moment es pot aconseguir una subvenció per aquest edifici, ja que no volen deixar-lo
caure.
El regidor Josep Maria Capdevila pregunta si no hi hagut possibilitat de renegociar cap
punt del conveni.
El Sr. Secretari explica que no ha estat possible, i que s’han hagut de redactar 10
esborranys diferents.
La Sra. Anna Belló aclareix que s’ha estat negociant durant tot un any.
El Sr. Capdevila explica que hi ha solucions alternatives. Recorda quan es va fer la
teulada de l’església, que es va fer amb aportacions de veïns i de l’església. Diu que és
correcte el que explica el Sr. Alcalde perquè la finalitat és bona, el problema és els
condicionants, que són pèssims, i cita l’apartat del conveni on hi diu: “Es prohibeix la
celebració d’aquelles activitats contràries al dret canònic i a la moral catòlica”, i diu que li
dol votar a favor, tot i que entén que s’ha realitzat amb la millor de les intencions.
El Sr. Jordi Verdú diu que tant de bo fos el Bisbat el que reformés l’edifici ja que en son
els propietaris, però ja que nosaltres quan el necessitem també l’utilitzem, es considera
un espai del poble, no municipal, però del poble. Per aquest motiu intenta deixar de
banda aquests condicionants amb els que no hi està d’acord ni els troba adients, però
dona prioritat a salvar l’espai.
El Sr. David Lesan explica que aquesta obra ja s’ha inclòs en dos processos participatius
i hi ha hagut veïns que li han expressat que els hi costa votar aquesta opció degut a que,
ni que l’obra sigui necessària i hi hagi una cessió per part del Bisbat, la titularitat
continuarà essent seva. El que vol reafirmar és el desequilibri entre les condicions per
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les dues parts, tot i que després no ens hagin posat cap inconvenient quan s’ha hagut
d’utilitzar.
El Sr. Alcalde declara que quan van anar per primera vegada al bisbat, van portar el
projecte de l’obra per arreglar l’edifici, amb la intenció de que l’arreglessin els propietaris,
però el Bisbat va dir que per ells, l’edifici ja estava bé com estava. Veient que no farien
l’obra, s’ha buscat alternatives però era necessari el conveni de cessió.
La tinenta d’alcalde Anna Belló diu que com el Bisbat no té intenció d’arreglar-ho però
són els habitants de Corbins els que en fan ús, i tard o d’hora s’haurà de realitzar l’obra,
per tant, la millor forma es signant el conveni per a poder obtenir una subvenció.
El Sr. Josep Maria Capdevila explica que el Bisbat també en fa ús, perquè per exemple,
hi ha un despatx per al Sr. Mossèn.
El regidor David Lesan resumeix que no vol que el Bisbat mani tant en aquest edifici. Tot
i que entén l’ús que se’n fa i els treballs que han tingut els que han anat a negociar amb
el Bisbat. I que fet de que si fos per ells, l’edifici cauria no predica amb els principis de
l’església.
El Sr. Verdú expressa que només cal veure com els hi van caient propietats, i la
sensació que va tenir a la reunió és de fredor, però com a poble si que es viuen i es
pateixen aquestes propietats.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat amb majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6

Vots en contra: 3

Tony Torrelles
Anaïs Camarasa
Èric Berga
Jordi Camats
Anna Belló
Jordi Verdú

Josep Maria Capdevila
Enric Camats
David Lesan

9.- MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR ACORDS .No n’hi ha.
10.- PRECS I PREGUNTES
-

El Sr. Alcalde explica que en un any normal, després d’aquest ple es feia la torronada i
entrega de les estrenes als treballadors, però invita a tots a que, l’endemà al migdia
vagin a la Sala 1 d’Octubre perquè es farà l’entrega de les estrenes als treballadors, que
es farà de forma ràpida, sense aperitiu.
També comenta que ara es disposa d’un Agent Cívic, ve a través d’una subvenció del
Consell Comarcal del Segrià i un programa del SOC per a persones que s’han quedat a
l’atur durant la pandèmia, i se li estan donant unes tasques que es centren
majoritàriament en els moments d’entrada i sortida de l’escola degut a que són moments
d’aglomeracions, també vigila places, parcs i altres vies públiques per comprovar que no
hi hagi gent sense mascareta i també els en facilita si no en disposen, entre altres
tasques per ajudar a complir la normativa de la COVID-19.
A part d’aquestes tasques sobre la pandèmia, també ajuda molt en altres tasques
puntuals que puguin sorgir, i té molta predisposició en fer-les.

-

Un altre tema a comentar és el tema del Porta a Porta, en especial el servei de recollida
de voluminosos als domicilis, que es pot concretar un dia i hora amb l’oficina del Porta a
Porta i ells mateixos recullen aquests residus, però hi ha molta lentitud en la realització
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d’aquest servei perquè hi ha molts usuaris ho sol·liciten. Tot i que a Corbins es té la sort
de tenir la Mini- deixalleria comarcal oberta els dissabtes al matí, continua essent un
problema.
És per això que al Consell Comarcal, al Consell d’Alcaldes al que ha assistit avui la Sra.
Anna Belló, s’ha proposat un augment de les freqüències d’aquestes recollides de 2 a 5
dies, però aquest augment suposa un augment en el cost, fet amb el que s’oposen no
només pel tema del servei, perquè ja hi hauria d’haver hagut una previsió, sinó també
pel fet que el cost que han anunciat és de 1,56 €/habitant/any. Els pobles d’Alcarràs i
Corbins han estat els més queixosos, segurament pel fet de que disposen de deixalleria,
i també perquè a Corbins molta gent té la facilitat de tenir furgonetes i remolcs grans
amb els que poden portar aquests voluminosos a la deixalleria.
S’hi oposen perquè són mesures sobrevingudes, que adjudiquen i envien la factura i que
no s’havien previst als plecs del contracte. També perquè ho han comunicat en un
moment en que el preu de les escombraries està tancat al pressupost.
El Sr. David Lesan explica que no n’era sabedor i que si que n’ha estat usuari una
vegada, i que el termini d’espera va ser d’un mes i mig.
També destaca el premi que es va recollir els últims dies sobre el fet de ser municipi
menys generador, que és un premi per tot el municipi i que Corbins va apostar pel Porta
a Porta sense consultar-ho al municipi apostant directament pel futur, i troba positiu el
premi per tot el que s’ha aconseguit.
-

Seguint amb el tema COVID-19, pregunta per si es podrà dur a terme la cavalcada de
reis.
El Sr. Jordi Verdú explica que encara no es sap res degut a la incertesa de la situació,
que estaran atents a les noves mesures que s’aplicaran, en teoria l’endemà al migdia,
però que no saben del cert si es podran realitzar els esdeveniments més pròxims que ja
estan organitzats, com són el concert dels Pastorets Rock i KLSDFAJGÑVLAJG
Sobre la cavalcada de reis, comenta que porten molts dies esperant les mesures, però
encara no les han rebut, es parlava molt que es demanaria que els assistents a la
cavalcada estiguessin en espais centrats i que no hi hagués desplaçaments seguint la
rua, però els Ajuntaments van dir que veien millor poder fer una cercavila i que es
poguessin entregar els regals a domicili, no pot ser que vegin millor la concentració en
una sala però només hi pugues entrar una part de la població. El que no pot ser es que a
tot el territori ho vulguin fer de la mateixa forma, ja que no és el mateix el cas de Lleida
que el d’un municipi com Corbins i no té cap sentit. Tot i això, els van dir que no ho
deixarien fer d’aquesta forma perquè hi hauria gent de Lleida que aniria als municipis, i
que segueixen aplicant mesures de la mateixa forma que ho porten fent tot aquest
temps.

-

Per les eleccions també hi ha la mateixa incertesa, perquè ja s’ha hagut de dir el lloc on
es realitzaran, i especificar un circuit per entrar per un lloc diferent del d’on es sortirà,
però de moment no està res clar, ni la realització de les mateixes eleccions.

-

El Sr. David Lesan explica que ja veia impossible fer la nit de reis com els anys anteriors,
sinó de fer-la com una rua tal i com ha dit el Sr. Jordi Verdú, i si finalment només es
demana estar als balcons, sense baixar al carrer, els veïns i veïnes ho compliran.

-

El Sr. Èric Berga explica que s’han reunit amb l’AMPA per preparar els actes de les
festes i es van dissenyar 3 plans per presentar-los a protecció civil, però com encara no
es sap quina normativa hi haurà, no havien aprovat cap de les 3 propostes, però que
s’han desat per quan es sàpiga la normativa. La que sembla més factible és la que s’ha
comentat anteriorment de fer una cavalcada que hauria de començar abans, i també
s’havia contactat amb companyies de teatre locals per a que sembli més una cercavila,
però com encara hi ha aquesta incertesa no s’ha acabat de confirmar res. Per realitzar la
recollida de cartes s’ha proposat fer un itinerari amb diferents parades i així es podria
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justificar com una activitat estàtica amb una diferència de 15 minuts entre les diferents
ubicacions, però continuen sense confirmar res.
El Sr. David Lesan comenta que havia sentit que en altres municipis també es feia de
manera que hi hagués diferents punts on recollir les cartes, separant el municipi en
diferents sectors, i en cada un hi hauria una bústia.
-

També declara que aquesta setmana s’ha fet pública la comunicació de la atorgament
dels contractes de joves de la Garantia Juvenil. El SOC ha tardat moltíssim en fer-ho,
però ja hauria d’haver arribat la resolució, i hi constava que si l’atorgaven, aquest jove
començaria a treballar abans del dia 15 de desembre, per tant s’havia de fer el contracte
abans d’aquesta data. Però a 15 de desembre el SOC encara no havia comunicat res.
Després es va comunicar de forma oral una prorroga per a que es pogués contractar fins
el dia 30, i el resultat final és que, l’any que s’ha insistit més des del Consell Comarcal o
des de Joves Segrià per a que els Ajuntaments ho demanessin, ja que els últims anys la
línia estava essent molt bona, aquest any ha estat el més catastròfic: L’any 2019 hi va
haver un total de 28 sol·licituds i es van atorgar 25 contractes, i normalment 10-12
d’aquests joves se’ls acaben quedant. Aquest any hi ha hagut 30 sol·licituds i només
s’han atorgat 5 contractes en tota la comarca. La diferència és que l’any passat hi havia
13 milions de pressupost, mentre que aquest any només n’hi ha 3.

-

El Sr. Jordi Verdú explica que a l’Ajuntament es van seguir les indicacions del Sr. David
Lesan, degut a que no s’havia rebut gaire informació, i també comunica que no han
rebut cap comunicació.
Donant per acabat el ple, el Sr. Alcalde torna a invitar als regidors a la entrega de les
estrenes als treballadors i la entrega d’una placa a una treballadora. Es farà a les 13.00
h a la Sala 1 d’octubre i també servirà per poder-nos desitjar unes bones festes. També
diu que espera que més endavant es pugui fer amb normalitat, ni que sigui fora de les
dates nadalenques.
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió a les
22.28 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el Secretari que
certifica.
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