ACTA NÚM. 9. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 24
DE JULIOL DE 2014

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 24 de juliol de 2014, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència la també relacionada, i es
constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes
que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Sr. David Pérez i Castells
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sra. Georgina Muñoz Gil

Els senyors/es Oleart, Manfredi i Esparbé s'incorporen a la sessió abans de la votació de
l'acord número 3.
El senyor Fernández s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 7.
-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 2014 122 LE 22354. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a
l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 26
de juny de 2014.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 26 de juny de 2014.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS SETZE (16) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 9 de juny al dia 4 de
juliol de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació revisió de preus.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2014, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Puimedon (9) cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyor/es
Paloma (4), López (3), Ramírez (2) i Monfort (1) s'acorda informar favorablement la
Proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural que es transcriu a
continuació:
MEDI AMBIENT
MVT_14/ 39

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.410/05. Ctc.36-14. Atès que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de gener
de 2007 va adjudicar el contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i
transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA mitjançant concessió administrativa, pel termini
de vuit anys.
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar la
revisió de preus de l’esmentat contracte incrementat el seu import actual en 142.602,99€
(IVA inclós) corresponent al període de l’1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2013.
Atès que l’adjudicatari ha sol•licitat la revisió de preus del contracte en data 25 d’octubre de
2013 i número de registre 9.835,d’acord amb el que estableix la clàusula 38 del Plec de
clàusules administratives particulars, que contempla que durant el primer any de prestació

del servei no hi haurà cap revisió de preus i a partir del segon any, el contracte es revisarà
anualment, d’acord amb les variacions que experimenti l’Index de preus al Consum publicat
per l’Institut Nacional d’Estadística, prenent com a base al preu d’adjudicació.
Vistos els informes emesos pel Tècnic Cap del Departament de Medi Ambient de dates 01
d’abril i 12 de juny de 2014.
Vist l’informe emès per la Cap de Contractació d’aquest Ajuntament de data 08 d’abril
d’enguany sobre la revisió de preus sol•licitada.
Vist allò que disposa l’art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (TRLCAP), per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:

PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió de servei públic municipal de
recollida i transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA, incrementant el seu import actual en
175.232,49€ resultat d’aplicar el 14’5% import de l’increment de l’IPC, amb efectes de l’1
d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de CENT CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS (159.302,26€) més QUINZE MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS (15.930,23€) corresponent al 10% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 42 162 22706 del pressupost municipal per a 2014, corresponent a
l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1 d’abril de 2013
a 31 de març de 2014.
TERCER. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, a la Regidoria de Manteniment
d’Espais Públic i Medi Natural, al departament de Medi Ambient, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i NOU (9)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López, Flores,
Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 4.

Bonificació i devolució d'ingrés a Francisca Pascual Alsina

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2014 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. Jou (4), Sr. Manfredi (2) i Sr.
Fernández (1), 2 abstencions del Sr. Monné (3), i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:

HISENDA
FCM_14/ 5

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1634/2011. En data 28 d’octubre de 2011 la senyora Francisca Pascual Alsina va
presentar una sol·licitud de llicències d’obres per rehabilitació de façana al carrer Santa
Oliva, 31 (registre d’entrada núm. 13012).
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Francisca Pascual Alsina de data 10 d’abril de
2012, registre d’entrada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) núm. 77671 en relació
a l’atorgament d’una bonificació de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO) i taxa per llicències urbanístiques en concepte rehabilitació de façana carrer Santa
Oliva, 31.
Vista la liquidació aprovada per l’ ORGT núm. 648530-33618 per un import total de
TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (399,76 €) en
concepte d’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (120120000806).
Atès que aquesta Corporació considera indispensable utilitzar tots els recursos per a poder
facilitar millores en la qualitat del paisatge urbà i per tant declarar aquesta activitat d’utilitat
municipal.
Vist l’article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el qual estableix que les ordenances fiscals
poden regular, entre d’altres, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin aquesta declaració. Correspon al Ple l’ esmentada declaració i s’ha
d’acordar, prèvia sol·licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
Vist l’article 6. de l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a 2012 preveu, entre d’altres assumptes que es pot concedir una
bonificació del 85% de la quota de l’ impost a les obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Vist l’article 7.6 de l’ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
per a 2012 el qual estableix que les obres de rehabilitació, manteniment i conservació de
façanes gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa.
Vist l'informe de la tresoreria municipal, el regidor d'hisenda proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Declarar d’utilitat municipal les obres que va realitzar la senyora Francisca
Pascual Alsina detallada a l’expedient 1634/2011 per concórrer-hi circumstàncies històric
artístiques.

SEGON. Concedir la bonificació i anul·lació d’ingrés a la senyora Francisca Pascual Alsina
de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de TRES-CENTS
TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (339,80 €), d’acord amb l’article 6.1. de
l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a
2012.
TERCER. Notificar a la senyora Francisca Pascual Alsina, en període voluntari, l’ import
resultant de la liquidació núm. 648530-33618 (399,76 € - 339,80 €) per un import de 59,96 €

QUART. Notificar l’acord a la senyora Francisca Pascual Alsina, a l’ ORGT i a la intervenció
municipal.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 5.

Bonificació i devolució d'ingrés a la Comunitat de Propietaris de la
rambla de Catalunya, 31

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2014 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. Jou (4), Sr. Manfredi (2) i Sr.
Fernández (1), 2 abstencions del Sr. Monné (3), i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
FCM_14/ 6

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp.922/2012. En data 22 de juny de 2012 el senyor Aarón Pinos Vazquez en
representació de la Comunitat de propietaris de la rambla de Catalunya, 31 va presentar
una sol·licitud de llicències d’obres per rehabilitació de façana a la rambla de Catalunya, 31
(registre d’entrada núm. 6682).
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Mercedes Dalmases Matas de data 11 de
desembre de 2012, registre d’entrada núm. 11668 en relació a l’atorgament d’una
bonificació de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxa per llicències
urbanístiques en concepte rehabilitació de la façana a la rambla de Catalunya, 31.
Vista la liquidació aprovada per l’ ORGT núm. 679669-217343 per un import total de
NOU-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (909,67 €) en concepte d’
impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (120120004499).
Atès que aquesta Corporació considera indispensable utilitzar tots els recursos per a poder

facilitar millores en la qualitat del paisatge urbà i per tant declarar aquesta activitat d’utilitat
municipal.
Vist l’article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el qual estableix que les ordenances fiscals
poden regular, entre d’altres, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin aquesta declaració. Correspon al Ple l’ esmentada declaració i s’ha
d’acordar, prèvia sol·licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
Vist l’article 6. de l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a 2012 preveu, entre d’altres assumptes que es pot concedir una
bonificació del 85% de la quota de l’ impost a les obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Vist l’article 7.6 de l’ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
per a 2012 el qual estableix que les obres de rehabilitació, manteniment i conservació de
façanes gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa.
Vist l'informe de la tresoreria municipal, el regidor d'hisenda proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Declarar d’utilitat municipal les obres que va realitzar la Comunitat de Propietaris
de la Rambla de Catalunya, 31 detallada a l’expedient 922/2012 per concórrer-hi
circumstàncies historicoartístiques.
SEGON. Concedir la bonificació i la devolució d’ingrés a la Comunitat de Propietaris de la
Rambla de Catalunya, 31 de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (773,22 €),
d’acord amb l’article 6.1. de l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per a 2012.
TERCER. Notificar l’acord a la Comunitat de Propietaris de la Rambla de Catalunya, 31, a l’
ORGT i a la intervenció municipal.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

--------------------

Acord núm. 6.

Bonificació i devolució d'ingrés a la Comunitat de Propietaris del
carrer Sant Jaume, 5

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2014 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. Jou (4), Sr. Manfredi (2) i Sr.
Fernández (1), 2 abstencions del Sr. Monné (3), i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
FCM_14/ 7

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp.843/2012. En data 31 de maig de 2012 el senyor Lluis Miquel Molina Adan en
representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Sant Jaume, 5 va presentar una
sol·licitud de llicències d’obres per rehabilitació de façana al carrer Sant Jaume, 5 (registre
d’entrada núm. 5803).
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Blai Garcia Flores de data 28 de novembre de
2012, registre d’entrada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) núm. 12-242850 en
relació a l’atorgament d’una bonificació de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) en concepte rehabilitació de façana carrer Sant Jaume, 5.
Vista la liquidació aprovada per l’ ORGT núm. 680368-232119 per un import total de MIL
SET-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (1.720,70 €) en concepte d’ impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (120120005194).
Atès que aquesta Corporació considera indispensable utilitzar tots els recursos per a poder
facilitar millores en la qualitat del paisatge urbà i per tant declarar aquesta activitat d’utilitat
municipal.
Vist l’article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el qual estableix que les ordenances fiscals
poden regular, entre d’altres, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin aquesta declaració. Correspon al Ple l’ esmentada declaració i s’ha
d’acordar, prèvia sol·licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
Vist l’article 6. de l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a 2012 preveu, entre d’altres assumptes que es pot concedir una
bonificació del 85% de la quota de l’ impost a les obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Vist l’article 7.6 de l’ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
per a 2012 el qual estableix que les obres de rehabilitació, manteniment i conservació de
façanes gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa.

Vist l’annex núm. 1
Vist l'informe de la tresoreria municipal, el regidor d'hisenda proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER. Declarar d’utilitat municipal les obres que va realitzar la Comunitat de Propietaris
del carrer Sant Jaume, 5 detallada a l’expedient 843/20142 per concórrer-hi circumstàncies
historicoartístiques.
SEGON. Concedir la bonificació i anul·lació d’ingrés a la Comunitat de Propietaris del
carrer Sant Jaume, 5 de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import
de MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.462,60
€), d’acord amb l’article 6.1. de l’ordenança núm. 5 reguladora de l’ impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per a 2012.
TERCER. Notificar a la Comunitat de Propietaris del carrer Sant Jaume, 5 en període
voluntari, l’ import resultant de la liquidació núm. 680368-232119 (1.720,70 € - 1.462,60 €)
per un import de 258,10 €
QUART. Notificar l’acord a la Comunitat de Propietaris del carrer Sant Jaume, 5 a l’ ORGT i
a la intervenció municipal.ervenció municipal.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 7.

Reconeixement de crèdits 4/2014

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2014 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr.Martínez (9) i Sr. Manfredi (2), 4 abstencions de la
Sra. Jou (4), Sr. Monné (3), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
BMM_14/ 110

Proposta del Regidor d'Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2014 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2014, per despeses realitzades en exercicis anteriors a 2014, detallades en la
relació annexa Q/2014/83 per un import total de TRES-CENTS QUATRE EUROS I
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (304,88 €).

Atès que hi ha factures amb data 2014, però de la documentació que s’hi acompanya es
desprèn que els serveis facturats s’han realitzat en anys anteriors.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i
l’art. 19.3 de les bases d’execució del pressupost per a 2014, correspon al Ple de la
Corporació el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència de la realització de
despeses en exercicis anteriors.
Vista la documentació que hi figura a l’expedient 900/2014.
Vist l’informe de la Intervenció i altres documents que hi ha en l’expedient, el regidor
d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l’expedient 900/2014 de reconeixement de
crèdits núm. 4/2014, detallades en la relació annexa Q/2014/83, d’import total de
TRES-CENTS QUATRE EUROS I VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (304,88 €).
SEGON. Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten en l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2014, relació annexa
Q/2014/83, corresponent a despeses realitzades anteriorment a l’exercici 2014, d’import
TRES-CENTS QUATRE EUROS I VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (304,88 €).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i Monfort, CAP
(0) vot en contra, i SET (7) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez,
Monné, López i Flores.

-------------------Acord núm. 8.

Assumptes urgents

Votació de la urgència:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 8.1.

Modificació de crèdit 17/14. Suplement de crèdit.

HISENDA
MLA_14/ 33

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1126/2014

Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de juliol d’enguany, relatiu a l’aprovació
inicial del projecte d’execució de les obres que porta per títol “Projecte d’execució del
pavelló PAV2, FASE 2, al CEIP SANT BERNAT, amb un pressupost final de 773.418,90 €.
Atès que és necessari finançament per a la seva execució, per això, s'ha de sol·licitar un
préstec per un import de 718.690,58 €
Atès que aquesta actuació no es pot demorar per a l’exercici següent.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 17/14, per suplement de crèdit, per
un import de 718.690,58 €, al pressupost de 2014, finançat amb nou endeutament, d’acord
amb el resum de modificacions de crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
TERCER. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 9.

Control, Precs i Preguntes
--------------------

La presidència aixeca la sessió a un quart de deu de la nit, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de deu pàgines.

