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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CORRESPONENT AL DIA 13 DE FEBRER DE 2009 (E1/09).

Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 18:10 hores
Hora d’acabament: 18:25 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Vanesa Freixa
Riba (IR-PM), Núria Auberni Serra (IR-PM) i Joan Sebastia Colomé (EsquerraAM). Eugeni Freixa March (ICV), excusa la seva presència.
Secretària: M. Carmen Laorden Matamoros, que ho és de la Corporació.
Assumptes tractats i acords adoptats:

1.- Proposta d’acord en relació a l’adquisició de participacions de la

Societat Mercantil Gran Pallars, S.L.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS DE LA
SOCIETAT MERCANTIL GRAN PALLARS S. L.
L’Institut Català de Finances (ICF) és el titular de les estacions d’esquí d’Espot i
Port Ainé després d’adjudicar-se la seva propietat en subhasta pública, la
primera l’any 2005 i la segona el juny de 2007, després de finalitzar el
procediment hipotecari derivat de l’execució de les garanties hipotecàries dels
préstecs concedits als anteriors propietaris.
L’ICF va adjudicar l’explotació de les estacions d’esquí indicades a l’oferta
presentada per Suport Grup Consultor (SGC) que preveia la constitució d’una
societat específica per gestionar l’activitat amb la participació del sector privat
de la comarca vinculat amb el turisme de neu i amb la implicació de les
administracions públiques del territori. La gestió de les dues estacions inclou
l’explotació de dos hotels i d’una empres d’esports d’aventura també propietat
de l’ICF.
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Amb aquesta finalitat es constitueix la societat “Gran Pallars s. l.” que neix de la
voluntat del sector privat de la comarca del Pallars Sobirà per donar continuïtat
a l’explotació de les estacions d’esquí d’Espot i Port- Ainé.
“Gran Pallars s. l.” es va constituir formalment el dia 27 de desembre de 2007 i
la Junta General de 24 de gener de 2008 va aprovar una ampliació de capital
de 2.124 noves participacions de 100 € cadascuna que sumen un import total
de 212.400 €. La totalitat de l’ampliació de capital es subscrita i desemborsada
per diversos empresaris, persones físiques o jurídiques vinculades a la
comarca amb la finalitat de donar compliment a les previsions de l’acord
d’adjudicació de la gestió per part de l’ICF.
Pel que fa a la participació de les administracions públiques del territori, la
Junta General de 28 de febrer de 2008 va acordar proposar a la Diputació de
Lleida l’aportació a la societat la quantitat de 24.000 € i els ajuntaments
d’Espot i Rialp 3.000 € cadascun. Per a poder fer efectives les aportacions
s’acorda un augment del capital social de 30.000 € mitjançant l’emissió de 300
noves participacions numerades del 2.215 al 2.514 per un import de 100 €
cadascuna.
També s’aprovà la proposta de nomenar un Consell d’Administració per a la
gestió de la societat integrat per dotze persones d’acord amb les previsions de
l’article 9 dels estatuts de la societat, es formula la proposta d’incorporació de la
Diputació de Lleida i dels ajuntaments d’Espot i Rialp a aquest òrgan col·legiat
representats pel president i els alcaldes respectivament.
En el moment de prendre en consideració la proposta que es formula a
l’Ajuntament de Rialp cal posar de manifest que les estacions d’esquí del
Pirineu i en concret els centres d’esquí i muntanya del Pallars Sobirà són
veritables dinamitzadors socio-econòmics del territori.
En aquest sentit i segons dades de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i
de Montanya (ACEM) l’impacte econòmic derivat de la pràctica dels esports
d’hivern a la comarca del Pallars Sobirà, en una campanya normal de
precipitacions de neu, està estimada en 21 milions d’euros. Els llocs de treball
directes i indirectes de l’activitat derivada de l’esport de la neu superen les
2.000 persones (tècnics, monitors, manteniment, administratius, hoteleria,
restauració, comerç, transports etc.)
Si tenim en compte l’impacte social, laboral, econòmic i d’equilibri territorial de
l’activitat de la societat a la comarca i de tot el corredor que va de la ciutat de
Lleida al Pirineu entenem la conveniència i la oportunitat i també l’interès públic
de la participació de l’Ajuntament de Rialp en aquesta iniciativa.
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INFORME EN RELACIÓ AMB L’ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS DE LA
SOCIETAT MERCANTIL GRAN PALLARS S. L.

Antecedents.
Primer. La societat “Gran Pallars s. l.” es va constituir el dia 27 de desembre de
2007.Els estatuts, en el seu article 3, estableixen com a objecte social de la
societat, entre d’altres, els següent: “l’explotació de les estacions d’esquí
d’Espot i Portainé a la comarca del Pallars Sobirà i altres estacions d’esports
d’hivern, en l’àmbit de l’esquí, la restauració i escoles d’esquí.”.
El capital social de la societat s’estableix inicialment en 9.000,00 € dividit en 90
participacions socials de 100 € cadascuna i es subscriu totalment pels dos
socis fundadors.
Segon. La Junta General de 24 de gener de 2008 va aprovar una ampliació de
capital de 2.124 noves participacions de 100 € cadascuna que sumen un import
total de 212.400 €. La totalitat de l’ampliació de capital es subscrita i
desemborsada per diversos empresaris, persones físiques o jurídiques
vinculades a la comarca.
Tercer. La Junta General de 28 de febrer de 2008 va adoptar diversos acords
relatius a la gestió de la societat entre els que cal remarcar els següents:
a) De conformitat amb les converses mantingudes amb la Diputació de Lleida i
els ajuntaments d’Espot i Rialp s’acorda proposar a les administracions
indicades la incorporació a la societat . La Diputació de Lleida aportarà a la
societat la quantitat de 24.000 € i els ajuntaments d’Espot i Rialp 3.000 €
cadascun.
Per a poder fer efectives les aportacions s’acorda un augment del capital social
de 30.000 € mitjançant l’emissió de 300 noves participacions numerades del
2.215 al 2.514 per un import de 100 € cadascuna que es faria efectiu al
moment en què tant la Diputació de Lleida com els ajuntaments portin a terme
els tràmits adients de conformitat a la llei per poder participar en una entitat
privada . En conseqüència es modificarà l’article 6 dels estatuts i es fixa el
capital social en 251.400 € dividit en 2.514 participacions de 100 euros
cadascuna, numerades correlativament de la 1 a la 2.514.
b) S’aprova la proposta de nomenar un Consell d’Administració per a la gestió
de la societat integrat per dotze persones d’acord amb les previsions de l’article
9 dels estatuts de la societat, es formula la proposta d’incorporació de la
Diputació de Lleida i dels ajuntaments d’Espot i Rialp a aquest òrgan col·legiat
representats pel president i els alcaldes respectivament.
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c) L’execució dels acords socials es condiciona a l’execució per part de les
administracions dels acords i autoritzacions preceptives i de l’ingrés efectiu de
les aportacions indicades.
Quart. A la partida 22600 (imprevistos) existeix crèdit suficient per atendre la
despesa que suposa l’adquisició de les participacions indicades.

Fonaments de dret.
I.- La llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) en el seu article 243
preveu la possibilitat que les entitats locals puguin gestionar activitats
econòmiques en règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de
mercat, fet que limita l'atorgament d'ajuts o avantatges que la desvirtuïn.
És preveu la redacció, per part d’una comissió d’estudi, d’una Memòria
justificativa dels diferents aspectes que motiven la conveniència i l’oportunitat
de la iniciativa i també la concurrència de l’interès públic. Pel que fa als
aspectes procedimentals cal indicar que la competència per a la seva
aprovació correspon al Ple de la Corporació, previ tràmit d’informació pública.
II.- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis (Roas), regula el desenvolupament d'aquesta previsió el Títol
4 en els seus articles 136 a 152. L’esmentat títol es divideix en tres capítols que
regulen els aspectes següents: disposicions generals (art. 136 a 141),
procediment (art. 142 a 149) i exercici d’activitats econòmiques per diversos
ens locals (art.150 a 152).
En el capítol primer, disposicions generals, es reitera la possibilitat de l’exercici
de l’activitat econòmica en el marc de l’economia de mercat i la necessitat
d’acreditar l’interès públic de la iniciativa. S’estableix en l’article 137.1 la
possibilitat que la iniciativa econòmica s’impulsi exclusivament per l’entitat local
o que es formalitzi de manera conjunta amb el sector privat.
En el precepte indicat, es reconeix la possibilitat de crear en el primer supòsit
un organisme autònom industrial o una societat de capital públic i en el segon
la creació d’una societat mixta.
L’article 137.2 estableix “ El règim aplicable a l’ens que , si s’escau, es
constitueixi, és el que estableix el títol 6 d’aquest Reglament atès el tipus
d’entitat, amb les degudes adaptacions a la naturalesa de l’activitat
desplegada”.
III.- En el cas que ens ocupa la participació de l’Ajuntament de Rialp en una
empresa privada sota la forma de societat mercantil de responsabilitat limitada,
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es farà efectiva mitjançant la subscripció d'una ampliació del capital social
d’una societat ja constituïda per la qual cosa la qual cosa caldrà prendre com a
referència les normes que regulen les societats d’economia mixta.
El règim jurídic aplicable a la societats d'economia mixta és el que determinen
els articles 282 a 296 del Roas amb les adaptacions derivades de la naturalesa
de l'activitat.

Del conjunt d'articles abans indicats cal fer menció expressa dels aspectes
següents:
1) La societat d'economia mixta es pot instituir per l’adquisició per l’ens local
d’accions o participacions de societats ja constituïdes o per la subscripció
per l'ens local d'ampliacions de capital (article 283.1.a).
2) L'adquisició de participacions de societats ja constituïdes es regeix pel
procediment que estableix l'article 206 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (article 283.3). Entre les previsions del precepte cal destacar
la necessitat de l'informe previ del Departament de Governació i
Administracions Públiques per procedir a l'adquisició directa de les
participacions.
3) En l'escriptura de constitució de la societat o d'ampliació de capital s'ha de
fixar el valor de l'aportació de l'ens local (article 285.1).
4) El capital social ha de ser desemborsat completament en el moment de
constitució de la societat o de l'ampliació del capital social (article 285.2).
5) A l’escriptura de constitució o als estatuts s’han d ‘establir les atribucions,
les modalitats i els límits a la transmissió d’accions i es pot preveure el dret
preferent de l’ens local en els supòsits de venda de les participacions
privades (art 286).
6) Serà potestatiu que en la constitució de la societat o en els estatuts social
prevegin un quòrum especial que exigeixi, en tot cas, el vot favorable de
l'ens local en l'adopció d'acords en matèries importants per al
desenvolupament de la societat com són l'emissió d'obligacions, l'augment o
reducció de capital, i la transformació, fusió o dissolució de la societat
(article 287.1).
7) El ple de l'ens local designa la representació corporativa a la junta general
de la societat que haurà de recaure en persones qualificades siguin o no
membres de la corporació. Amb el mateix criteri es designaran els membres
del consell d'administració que s'ha de fer d'acord amb la legislació
mercantil. La renovació de les corporacions locals comporta també la dels
seus representants als òrgans de la societat llevat, sí s'escau, dels
administradors, sempre que els estatuts no ho prevegin altrament (article
288. 1. 2. 5. 6).
8) La responsabilitat de l'ens local per raó de les activitats de la societat
d'economia mixta es limita al capital que aquell hi hagi aportat (article
291.1).
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9) Els estatuts de la societat poden preveure, quan l’ens local tingui una
participació minoritària en el capital social, la designació d’un delegat, amb
les funcions que s’hi estableixin (article 293.1)
10) Els estatuts han d'incorporar, d’acord amb el que estableix la legislació
mercantil, la facultat de l'ens local per fiscalitzar i inspeccionar la
comptabilitat i les instal·lacions de la societat. (article 293.2).
11) Sota la supervisió de la intervenció de fons de l’ens local, els comptes
anuals i l'informe de gestió de la societat han de ser revisats mitjançant una
auditoria de comptes, en la forma legalment establerta (article 296.2).
IV.- D'acord amb el que disposa l'article 137.2, les previsions dels articles
abans indicats són d'aplicació als supòsits d’exercici d’activitats econòmiques
en l’àmbit de la lliure concurrència, sempre amb la deguda adaptació “a la
naturalesa de l’activitat desplegada”.
En aquest sentit cal tenir en compte que del contingut dels estatuts de la
societat “Gran Pallars s. l.” i dels acords socials, en especial els adoptats per la
Junta General de 28 de febrer de 2008, es posen de manifest els aspectes
següents:
-

La participació dels ens locals es farà mitjançant ampliació del capital
social d’una societat mercantil limitada ja constituïda.
El capital social està totalment desemborsat en l’actualitat i ho estarà en
el moment de formalitzar l’entrada de les administracions públiques.
Es fixa la quantitat de les aportacions econòmiques de les
administracions públiques.
S’atribueix al president o als alcaldes la representació de les
administracions en els òrgans de govern de la societat.
La responsabilitat dels ens local per raó de les activitats de la societat es
limita al capital social aportat .
Es preveu en l’article 10 dels estatuts de la societat l’obligació de
sotmetre els comptes anuals a revisió mitjançant una auditoria de
comptes.

També cal considerar que la motivació de la iniciativa ha de prendre com a punt
de referència el que disposa l’article 146 que regula el contingut de la memòria
justificativa. Amb aquesta per part de l’Alcaldia s’ha redactat la memòria amb
indicació dels motius que justifiquen la iniciativa, el document s’acompanya de
les còpies de l’ escriptura pública de constitució de la societat i d’un recull de
documentació sobre els principals acords socials adoptats per la societat.

V.- Pel que fa als aspectes procedimentals l’article 243 de la LMRLC i el Roas
estableixen en els seus articles 142 a 149 un procediment complex
d’aprovació pel ple de l’exercici de l’activitat econòmica, creació d’una comissió
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d’estudi, elaboració d’una memòria justificativa, exposició pública i aprovació
final pel ple de l’ens local.
Cal indicar però que l’article 142. 2 limita aquests tràmits al supòsit en que
l’ens local : “ d’adquireixi accions o participacions de societats mercantils ja
constituïdes que representin la majoria del capital social i, en tot cas, si compta
amb la direcció o el control dels òrgan de govern de la societat”.
En aquest cas es podria fer us d’aquesta excepció ja que d’acord amb el que
es desprèn de antecedent tercer d’aquest informe la participació de les
administracions públiques en el seu conjunt i individualment considerades no
representen la majoria del capital social ni suposen l’existència de facultats de
direcció del govern de la societat.
VI.- Pel que fa al contingut de l’acord del Ple haurà d’incloure l’aprovació de la
Memòria justificativa, les condicions econòmiques de l’adquisició i l’acceptació
expressa de l’Ajuntament de Rialp d’integrar-se en el Consell d’Administració
de la societat.

Conclusions

Primera. Cal aprovar pel Ple la Memòria justificativa de la conveniència i
l'oportunitat de l'exercici de l'activitat econòmica i la concurrència de l’interès
públic local derivada de l’adquisició de participacions de la societat “Gran
Pallars s. l.”
Segona. S’ha d’acordar de forma expressa l’acceptació d’integració en el
Consell d’Administració de la societat i de nomenament del president com
representant de la Corporació.
Tercera. L’adquisició de les participacions socials resta condicionada a
l’obtenció de la preceptiva autorització del Departament de Governació i
Administracions Públiques.

PROPOSTA
D’ACORD
EN
RELACIÓ
A
L’ADQUISICIÓ
DE
PARTICIPACIONS DE LA SOCIETAT MERCANTIL GRAN PALLARS, S.L.
L’Institut Català de Finances (ICF) és el titular de les estacions d’esquí d’Espot i
Port Ainé després d’adjudicar-se la seva propietat en subhasta pública després
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de finalitzar el procediment hipotecari derivat de l’execució de les garanties
hipotecàries dels préstecs concedits als anteriors propietaris.
L’ICF va adjudicar l’explotació de les estacions d’esquí indicades a l’oferta que
preveia la constitució d’una societat específica per gestionar l’activitat amb la
participació del sector privat de la comarca vinculat amb el turisme de neu i
amb la implicació de les administracions públiques del territori.
Amb aquesta finalitat es constitueix la societat “Granpallars S.L.”, que neix de la
voluntat del sector privat de la comarca del Pallars Sobirà per donar continuïtat
a l’explotació de les estacions d’esquí d’Espot i Port- Ainé.
Pel que fa a la participació de les administracions públiques del territori, la
societat va acordar proposar als Ajuntaments d’Espot i Rialp l’aportació de la
quantitat de 3.000 €, cadascú dels Ajuntaments, i la Diputació de Lleida la
quantitat 24.000 €, aquesta institució provincial faria entrega a cadascú dels
Ajuntaments de la quantitat 3.000 €, i així les tres institucions locals tindrien
també la seva participació en l’òrgan col·legiat de gestió de la societat, que de
fet ja estan integrats i nomenats consellers al Consell d´Administració, i a més a
més, la qualitat de soci de ple dret.Aquesta participació suposa per a les entitats públiques l’exercici d’una activitat
econòmica en règim de lliure concurrència en els termes previstos en l’article
article 243 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC). És per
això que s’ha redactat la corresponent Memòria justificativa de la conveniència i
l’oportunitat de la iniciativa, la concurrència de l’interès públic.
Així mateix és necessària la preceptiva autorització del Departament de
Governació i Administracions Públiques i el Departament d’Economia per a
l’adquisició de les participacions abans indicades, de conformitat amb el que
disposa l’article 206 de la LMRLC, la qual petició es procedeix a cursar
d’immediat, sense que existeixi incertesa de tal autorització, donat que tant la
Diputació com l´Ajuntament d´Espot ja la tenen, trobant-nos en el mateix
supòsit.És per això que sense perjudici d’aportar a la Societat Granpallars, S.L. la resta
de la documentació, és a dir les autoritzacions referides anteriorment, tan aviat
com es disposi de les mateixes, i donat que es tracta d’una actuació d’urgència,
perquè l'ampliació de capital ja es va acordar amb l'anuència d' aquest
Ajuntament i atès que existeix compromís de la Diputació d'aportar a aquest
Ajuntament els 3.000 € per atendre la subscripció de Capital social i donat que,
aprovada l’ampliació de capital, es causaria un seriós problema a l'entitat
Granpallars i a la pròpia Diputació i Ajuntament d´Espot, que no podrien dur-se
a terme els acords de la societat d’augment de capital de l’any 2008 referits i
que formen part de l’expedient municipal, s'està en el supòsit de subscriure el
capital social amb càrrec a la partida pressupostària pròpia en el cas de que
abans del dia 17 de febrer es rebi de Diputació, i en tot cas, si a dita data no es
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rep, donat el compromís de Diputació, aquest Ajuntament faria una bestreta
dels 3.000.-€, xifra que està dintre dels límits de facturar de l’alcalde conforme
a l'article 21 apartat “p” de la Llei 7/1985 reguladora de las Bases de Règim
Local (i equivalent de la LMRLC) perquè no arriba al 10% del pressupost
Municipal, per poder portar a terme el tràmit acordat i compromès amb
Granpallars i la resta d’administracions locals, amb càrrec a la partida
pressupostària de “despeses imprevistes” de forma temporal, donat que quant
es rebi l’aportació de Diputació es tornarà a aquesta partida d’imprevistos els
3000.-€ amb càrrec a l’aportació de Diputació.- en tot cas, l´Ajuntament és
conscient de que el retràs en la tramitació aniria en perjudici d’aquest
Ajuntament, de la pròpia empresa Granpallars, de la resta de les
Administracions públiques, motiu pel que és necessari prendre aquest acord,
desemborsar i subscriure les participacions el dia 17 de febrer o, si existeix
variació, el dia que se'ns convoqui per portar a terme tal acte i, a continuació,
tan aviat com sigui possible, portar a la societat Granpallars la resta de la
documentació, és a dir, les autoritzacions que sens dubte s’obtindran per estar
en el mateix supòsit que l’ajuntament d'Espot, que ja ha obtingut aquets tràmits,
còpia dels quals consten al expedient administratiu.D’acord amb el que disposen l’article 243 de la LMRLC i els articles 136 a 152
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis (Roas) es proposa l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar la Memòria justificativa de la conveniència i l'oportunitat de
l'exercici de l'activitat econòmica i la concurrència de l’interès públic local
derivada de l’adquisició per part de l’Ajuntament de Rialp de participacions de
la societat “Gran Pallars S.L.”
Segon. Aprovar l’adquisició de 30 participacions de 100 € cadascuna de la
societat “Gran Pallars S.L.”, aquesta adquisició es realitzarà mitjançant
l’execució de l’ampliació de capital de la societat aprovada per aquesta finalitat
per la Junta General de 28 de febrer de 2008 i ratificada a la junta de 2 de
desembre de 2008.Tercer. Sol·licitar la preceptiva autorització del Departament de Governació i
Administracions Públiques per a l’adquisició de les participacions abans
indicades, de conformitat amb el que disposa l’article 206 de la LMRLC.
Quart. Autoritzar la despesa per import de 3.000 € amb càrrec a la partida
despeses imprevistes del pressupost de 2009 o, en el seu cas, a la partida
corresponent si abans del dia fixat per subscriure l’ampliació de capital, es
reben els 3.000 euros de Diputació.Cinquè. Donar la conformitat als estatuts de la societat i a la participació de la
l’Ajuntament de Rialb en el Consell d’Administració de la Societat.
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Sisè. Disposar que l’alcalde el Sr. Sabarich representi a l’Ajuntament de Rialp a
la Junta General i al Consell d’Administració de la Societat. I facultar
expressament al mateix o al regidor que aquell designi expressament
mitjançant, en tal supòsit, decret per portar a terme tots els tràmits legals,
inclús la subscripció del capital, el pagament i la signatura de la corresponent
escriptura pública notarial, amb certificat del present acord, el pròxim dia 17 de
febrer a la seu de Diputació Provincial de Lleida, o el dia que es designi, si es
canviés la data.Amb el vot favorable de 6 regidors: 3 de CIU, 2 d’IR-PM de i 1 de ER-AM , s’acorda:
1.-Ratificar l’escrit i en seu contingut.
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària pel
compliment del present acord.

2.- Adjudicació definitiva per l’obra “Abastament d’aigua potable al nucli
de Surp”.
El Ple de la Corporació de Rialp reunit en sessió de 24-10-2008 va adoptar
l’acord següent :
“1.-Iniciar el procediment per la contractació mitjançant licitació en la
modalitat de concurs obert segons el Ple de clàusules administratives
emprades en obres.
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui
necessària, per la tramitació del present acord tant per la modificació del
projecte com la licitació de l’obra.”
Atesa aquesta tramitació i finalitzats els terminis d’exposició pública tal com
consta a la documentació de l’expedient s’han presentat i admès set propostes
de les empreses TEHORSA, S.A, TIABO, CERVÓS, S.A, RIU NOGUERA SL,
MJ GRUAS, S.A, CODES INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L i SUMIHIDROS,
S.L procedint-se el 22-01-2009 a l’adjudicació provisional a l’empresa RIU
NOGUERA SL tal com consta a la corresponent Acta d’Adjudicació Provisional.
L’Alcalde proposa l’adjudicació definitiva a l’empresa RIU NOGUERA SL .

Amb el vot favorable de 6 regidors: 3 de CIU, 2 d’IR-PM de i 1 de ER-AM ,
s’acorda:
1.-Adjudicar definitivament a RIU NOGUERA SL per un import de 242.480,60 €
el projecte de les obres de la nova conducció d’aigua potable en alta i
reparacions a la captació d’aigua potable a Surp.
2.-Admetre les millores tècniques proposades
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3.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui
necessària per tramitació del present acord tant per la contractació com
l’aprovació de les certificacions que se’n derivin i la seva tramesa pel
cobrament dels ajuts obtinguts.

I sense res més a manifestar, l’Alcalde aixeca la sessió a les 18:25 hores, del dia de
l’encapçalament, estenent-se la present Acta que com a Secretària en dono fe.

Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària

Diligència:
Per a fer constar que la present Acta ha estat ratificada sense esmenes pel Ple
de la Corporació en sessió extraordinària 1/2009 de 13-02-2009
Secretària
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