
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Núm. de la sessió:  3/2016 
Òrgan:   Ple de l’Ajuntament 
Data:     1 de juny de 2016 
Caràcter:    Extraordinària 
Horari:    De 20:25 hores a 22:40 hores 
Lloc:     Sala de Sessions 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde - President:   Sr. Àngel Farré i Carulla 
 
Tinent d’alcalde:    Sr. Josep Tosquella i Queralt 
 
Regidors/es:    Sr. Miquel Casanovas i Jove 
     Sr. Josep Marquillas i Compte 
 
Secretària:     Sra. Maria Dolors Fustagueras i Turull 
 
Excusen la seva assistència: Sra. Gisela Marimon i Marfa 
      
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix 
la Corporació Municipal, en sessió extraordinària sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, amb l’assistència dels Regidors que més amunt s’esmenten, assistits de 
la Secretària – Interventora de la Corporació, que certifica, a l’objecte de celebrar 
en primera convocatòria la sessió corresponent al dia d’avui. 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vint hores i vint-i-cinc 
minuts, i una vegada comprovada per la Secretària l'existència del quòrum necessari 
d'assistència per a que pugui ser iniciada la sessió, es procedeix a conèixer dels 
següents assumptes inclosos en l'ordre del dia. 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors. 
 
2.- Assumptes oficials. 
 
3.- Elegir, si s’escau, els membres que han de formar part de la mesa electoral en 
les properes eleccions a Corts Generals el 26 de juny de 2016. 



 

 
4.- Acceptar, si s’escau, el recurs tècnic “PAU Equipament Municipal “La Sala”. 
 
5.- Acceptar, si s’escau, l’actuació anomenada “estudi de programació de l’edifici 
de l’Ajuntament de Montmaneu”. 
 
6.- Acceptar, si s’escau, l’actuació “Gestor d’informació d’activitats (GIA)”. 
 
7.- Ratificar, si s’escau, l’acceptació del recurs material “Tallers i activitats 
formatives d’àmbit cultural”. 
 
8.- Acceptar, si s’escau, el preacord anomenat “ampliació del sistema 
d’autocontrol, instal·lació d’un equip de bombeig i substitució del sistema de 
cloració.”. 
 
9.- Sol·licitar, si s’escau, a Nominalia Internet SL, la renovació del domini 
Montmaneu.cat. 
 
10.- Acceptar, si s’escau, el recurs  tècnic “verificació de l’estanquitat xarxa 
urbana”. 
 
11.- Aprovar, si s’escau, inicialment l’expedient de generació de crèdit núm. 
1/2016. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

 
 
Atès que en compliment del que disposa l’article 80.2 del Reglament d’Organització 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, juntament amb la 
convocatòria d’aquesta sessió s’ha adjuntat els esborranys de les actes de les 
sessions anteriors, pel Sr. President es pregunta als membres de la Corporació si 
han de formular alguna observació sobre els esmentats esborranys, i vist que no en 
fan cap, queden aprovades per unanimitat i sense cap esmena els esborranys de 
les actes de les sessions celebrades els dies 3 de març de 2016 i 30 de març de 
2016 
 
 
2.- ASSUMPTES OFICIALS. 

 
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte al Ple de la Corporació de les visites realitzades i 
escrits rebuts des de l’anterior sessió plenària: 
 



 

 
2.1.- Dels informes d’anàlisi efectuat pel Laboratori de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona el passat dia 24 de maig de 2016, en la que es conclou el 
següent: 
 

a) Les mostres preses en el punt de mostreig “Dipòsit de Montmaneu”, el 
paràmetre sulfat està lleugerament per sobre als paràmetres establerts al 
RD 140/2003. 

b) Les mostres preses en el punt de mostreig “Pou tuies II”, el paràmetre 
sulfat està lleugerament per sobre als paràmetres establerts al RD 
140/2003. 

c) Les mostres preses en el punt de mostreig “Pou Bosch”, el paràmetre sulfat 
està lleugerament per sobre als paràmetres establerts al RD 140/2003 
igualment pel paràmetre nitrat. 

 
2.2.- Dels informes d’anàlisi efectuat pel Laboratori de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona el passat dia 5 d’abril de 2016, en la que es conclou el 
següent: 
 

a) Les mostres preses en el punt de mostreig “Ajuntament”, el paràmetre 
sulfat està per sobre als paràmetres establerts al RD 140/2003. 

b) Les mostres preses en el punt de mostreig “Pou Tuies II”, el paràmetre 
sulfat està per sobre als paràmetres establerts al RD 140/2003. 

c) Les mostres preses en el punt de mostreig “Pou Bosch”, el paràmetre 
sulfat i nitrat està per sobre als paràmetres establerts al RD 140/2003. 

 
2.3.- De l’escrit de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, mitjançant el qual ens confirmen per mail, la concessió de 
3 bicicletes elèctriques. 
 
2.4.- De l’escrit del servei meteorològic de Catalunya, mitjançant el qual ens 
comuniquen que de moment no es pot visitar el radar meteorològic ubicat a Creu 
del vent d’aquest municipi. 
 
2.5.- De la reunió que va tenir lloc al Consell Comarcal de l’Anoia, pel Sr. Alcalde 
amb la Presidenta de la Diputació de Barcelona, per tractar la concessió d’ajuts de 
la Diputació “Xarxa de Governs locals 2016 – 2019”. 
 
2.6.- De les reunions mantingudes a Tàrrega i a Santa Coloma de Queralt per 
tractar la problemàtica de l’aigua i el nou projecte anomenat ”projecte 
d’abastament del Segarra – Garrigues”. 
 
2.7.- Del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc el passat dia 25 de maig al Consell 
Comarcal de l’Anoia. 



 

 
 
 
3.- ELEGIR ELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR PART DE LA MESA 
ELECTORAL EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS EL 26 
DE JUNY DE 2016. 

 
Per Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats 
i del Senat i de convocatòria d’eleccions, s’han convocat eleccions a ambdues 
Cambres que es duran a terme d’acord amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general (LOREG). 
 
Segons l’art. 26.2 de la LOREG, el president/a i els vocals de cada Mesa, titulars i 
dos suplents, s’han de designar per sorteig públic entre la totalitat de les persones 
incloses a la llista d’electors de la Mesa corresponent, que tinguin una edat 
compresa entre els 18 i 69 anys i tinguin acreditada la formació requerida per a la 
presidència o la de saber llegir i escriure per esdevenir vocals i formar 
consegüentment les Meses electorals que s’han de constituir per a la celebració 
d’eleccions. 
 
Les persones que superen els 65 anys poden renunciar a formar part de les 
Meses. Per habilitació operativa a més a més de la presidència i vocals titulars i 
dos suplents per a cadascun d’ells, es designen 5 suplents addicionals per cada 
un dels càrrecs, per tal que la Junta Electoral de Zona els pugui substituir amb 
promptitud en cas d’acceptació d’excuses. 
 
A continuació s’inicia el sorteig per mitjà del programa Conoce al que s’hi ha 
introduït el cens electoral vigent. 
 
Finalitzat el sorteig, resulten proposades per a presidir i formar part de les meses 
els següents veïns i veïnes: 
 
 
Districte: 01 Secció: 001 Mesa: U 
 
President/a:  Montserrat Marfa Morros 
1r. Vocal:  Maria del Carme Marsa Pinos 
2n. Vocal:  Alberto Urgell Farras 
 
President/a 1r. suplent:  Gerard Casanovas Boldu  
President/a 2n. suplent: Margarida Bonillo Marce 
1r. Vocal 1r. suplent:  Isabel Caellas Vendrell 
1r. Vocal 2n. suplent:  Carla Albareda Corbella 
2n. Vocal 1r. suplent:  Eva Marimon Virgili  



 

2n. Vocal 2n. suplent:  Ramon Farre Miralles  
 
Reserva 1a. President:  Laura Malet Lopez  
Reserva 2a. President:  Miquel Parera Casanovas  
Reserva 3a. President:  Claudia Requesens Godo  
Reserva 4a. President:  Maria Antonia Bargues Sarda  
Reserva 5a. President: Llucia Casanovas Sarda 
 
Reserva 1a. 1r. Vocal:  Ramon Requesens Miro 
Reserva 2a. 1r. Vocal:  Daniel Valls Huguet 
Reserva 3a. 1r. Vocal:  Maria Teresa Vendrell Morros 
Reserva 4a. 1r. Vocal:  Jordi Urgell Farras 
Reserva 5a. 1r. Vocal:  Jaume Malet Bernaus 
 
Reserva 1a. 2n. Vocal: Francisco Requesens Farres 
Reserva 2a. 2n. Vocal: Montserrat Termes Vives 
Reserva 3a. 2n. Vocal: Francesca Admetller Navarro 
Reserva 4a. 2n. Vocal: Felisa Gimenez Calatrava 
Reserva 5a. 2n. Vocal: Marc Carulla Pont 
 
 
4.- ACCEPTAR EL RECURS TÈCNIC “PAU EQUIPAMENT MUNICIPAL “LA 
SALA”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat pel Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge la de la 
Diputació de Barcelona la concessió d’un ajut que es detalla a continuació: 
 
Recurs:  PAU Equipament Municipal “La Sala” 
  
Tipus de recurs:  Tècnic 
 
Import estimat:  1.932,61 € 
 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  



 

PRIMER.- Acceptar el recurs de la Diputació de Barcelona que es detalla a la part 
expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
 
5.- ACCEPTAR L’ACTUACIÓ ANOMENADA “ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DE 
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MONTMANEU”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona, el Decret de la Vicepresidència Primera i Presidència delegada de 
l’Àrea de territori i sostenibilitat, mitjançant el qual s’aprova la proposta del Gerent 
de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i patrimoni Arquitectònic que 
es detalla a continuació: 
 
Actuació:  Estudi de programació de l’edifici de l’Ajuntament de Montmaneu. 
  
Codi XGL: 19/y/224390 
 
Tipus de recurs: recurs tècnic 
 
Classe de recurs: Projecte d’equipament i espai públic 
 
 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 



 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  
PRIMER.- Acceptar l’actuació de la Diputació de Barcelona que es detalla a la 
part expositiva del present acord, pels motius que igualment s’hi detallen. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
 
6.- ACCEPTAR L’ACTUACIÓ “GESTOR D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS 
(GIA)”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat pel Diputat Delegat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació 
de Barcelona, la inclusió de la nostra sol·licitud que es detalla a continuació com a 
actuació a impulsar en el decurs d’aquest any. 
 
Nom de l’actuació: Gestor d’informació d’activitats (GIA) 
  
Tipus de suport:  Tècnic 
 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  



 

PRIMER.- Acceptar la inclusió de la nostra sol·licitud que es detalla a la part 
expositiva del present acord com a actuació a impulsar en el decurs d’aquest any 
per la Diputació de Barcelona.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
7.- RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL “TALLERS I 
ACTIVITATS FORMATIVES D’ÀMBIT CULTURAL”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat el Decret del Vicepresident 3r i President delegat de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, de data 18 d’abril de 
2016, de resolució d’aprovació d’actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019” i el recull “Tallers i 
activitats formatives d’àmbit cultural” que es detalla a continuació: 
 
Codi XGL Títol activitat i/o taller Suport DiBa 

 Taller de clown per pares i fills 556,60 € 

 Taller de circ 500,00 € 

 Canviem de cara. Taller de 
maquillatge 

883,30 € 

 Una ruta pel Patrimoni de 
Catalunya 

1.694,00 € 

 Veu i Cant 366,10 € 

 

 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat, HE RESOLT: 
 



 

PRIMER.- Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona que es detallen a la 
part expositiva del present acord pels imports que igualment s’hi detallen.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
TERCER.- Ratificar la present resolució en la propera sessió que se celebri. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
8.- ACCEPTAR EL PREACORD ANOMENAT “AMPLIACIÓ DEL SISTEMA 
D’AUTOCONTROL, INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE BOMBEIG I 
SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLORACIÓ.”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat per la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona, el Decret de la Presidència, mitjançant el qual s’aprova la 
proposta de la directora de Serveis de Cooperació Local que es detalla a 
continuació: 
 
Preacord:  Ampliació del sistema d’autocontrol, instal·lació d’un equip de 
bombeig i substitució del sistema de cloració. 
 
Import:  70.648,00 € 
 
Periodificació: 2016 
 
Àmbit de cooperació: Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica. 
 
Classe de recurs:  econòmic 
 



 

Centre gestor: Servei de Salut Pública. 
 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  
PRIMER.- Acceptar el preacord de la Diputació de Barcelona que es detalla a la 
part expositiva del present acord per l’imports que igualment s’hi detalla.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
 
9.- SOL·LICITAR A NOMINALIA INTERNET SL, LA RENOVACIÓ DEL DOMINI 
MONTMANEU.CAT. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
resolució de l’alcaldia. 
 
 
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 45/2016 
 
Atès que aquesta Corporació en data 10/5/2010, va sol·licitar al Consorci 
administració Oberta de Catalunya la titularitat del domini montmaneu.cat, a fi i 
efecte que aquest sigui propietat d’aquest Ajuntament i per tant, la seva gestió 
completa depengui d’aquesta Corporació. 
 
Vist que en data 26/5/10 aquesta Corporació va adquirir en propietat el domini 
montmaneu.cat que correspon a un topònim relacionat amb el nostre municipi, el 
qual ha de ser renovat cada any. 
 



 

A tenor que d’aquí a pocs dies expira el termini per renovar el nostre domini el 
qual està utilitzant aquest Ajuntament, i que la no renovació suposaria la pèrdua 
en propietat del domini si hi ha algun altre particular o entitat que ho reclama. 
 
Per tot l’exposat, HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a Nominalia Internet S.L, la renovació del domini 
montmaneu.cat, pels motius que figuren a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa per import de 54,09 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària núm. 920.226.99. 
 
TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que se celebri. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per ASSABENTAT de la precedent resolució. 
 
 
10.- ACCEPTAR EL RECURS  TÈCNIC “VERIFICACIÓ DE L’ESTANQUITAT 
XARXA URBANA”. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha notificat per l’Àrea de Territori i sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona la concessió d’un ajut que es detalla a continuació: 
 
Recurs:  Verificació de l’estanquitat xarxa urbana 
  
Tipus de recurs:  Tècnic 
 
Classe de recurs:  Redacció de plans, projectes i informes. 
 
Vist allò disposat en l’art. 119 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  



 

PRIMER.- Acceptar el recurs de la Diputació de Barcelona que es detalla a la part 
expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes 
oportuns. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els 
quatre Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
 
11.- APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE GENERACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 1/2016. 

 
 
Per ordre del Sr. Alcalde es dona lectura per mi la Secretària de la següent 
proposta de l’alcaldia. 
 
 
Atès que s’ha rebut varies notificacions de concessió de subvenció que es 
detallen a continuació, les quals no han estat previstes en el pressupost aprovat 
per aquesta Corporació. 
 

Codi XGL Activitat/actuació Import 

16/y/217995 Taller de clown per pares i fills 
Taller de circ 
Canviem de cara. Taller maquillatge 
Una ruta pel patrimoni de Catalunya 
Veu i Cant 
 

4.000,00 € 

 Ampliació del sistema d’autocontrol, 
instal·lació d’un equip de bombeig i 
substitució del sistema de cloració 

70.648,00 € 

 Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració 
social 
 

12.903,95 € 

D-11617/15 Activitats culturals per potenciar 10.000,00 € 



 

l’activitat econòmica 
 

 
Es detalla a continuació la relació de partides amb identificació del seu concepte i 
import: 
 
Partida de despesa 

Núm. 
partida 

Descripció Import 

338.226.09 Festes populars i festejos – Activitats culturals i 
esportives. 

14.000,00 € 

920.131 Administració general – Personal laboral  12.903,95 € 

161.623 Abastament domiciliari d’aigua potable – 
Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge 

70.648,00 € 

 
Partida d’ingressos: 

Núm. 
partida 

Descripció Import 

461 De diputacions 26.903,95 € 

761 De diputacions 70.648,00 € 

 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:   
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2016 mitjançant 
la generació de crèdit en les següents aplicacions pressupostàries: 
 
Partida de despesa 

Núm. 
partida 

Descripció Import 

338.226.09 Festes populars i festejos – Activitats culturals i 
esportives. 

14.000,00 € 

920.131 Administració general – Personal laboral  12.903,95 € 

161.623 Abastament domiciliari d’aigua potable – 
Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge 

70.648,00 € 

 
Partida d’ingressos: 

Núm. 
partida 

Descripció Import 

461 De diputacions 26.903,95 € 

761 De diputacions 70.648,00 € 

 
 



 

SEGON.- Esposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es 
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat. 
 
 
Es sotmet l’assumpte a deliberació. 
 
No es pressa la paraula per cap Regidor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, constituït el Ple de l’Ajuntament amb el quòrum de 
més d’un terç dels membres, en votació ordinària i que van votar a favor els tres 
Regidors, que han assistit a la votació, dels cinc membres de dret i fet que 
composen aquesta Corporació, S’APROVA la proposta en els seus termes. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dóna per acabada la 
sessió, essent les vint-i-dos hores, del que jo la  Secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’ALCALDE     La Secretària 

 
 

Àngel Farré Carulla 


