
ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 5/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 20 de maig de 2015 
Horari: de les  8 a ¾ de 9 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’ha excusat 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 

B. Propostes d’acord 
 

 
1. Adjudicació contracte de serveis de manteniment de zones verdes del 

municipi. 
2. Aprovació inicial modificació pressupostària 3/2015. 
3. Licitació de la contractació de l’obra: “Restauració de Ca l’Anglada” (1a i 2a 

fase) 
4. Aprovació inicial modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal: Qualificació urbanística Torre Martí. 
5. Aprovació inicial modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal: Supressió polígon d’actuació urbanística-2 “Avinguda de Puig i 
Cunyer”. 



 
 

 
C. Control i fiscalització dels òrgans de govern 

 
1. Informe d’intervenció sobre morositat, situació de factures i període mig de 

pagament del 1r trimestre 2015. 
2. Resolucions de l’alcaldia. 
3. Informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
 
 

A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 27 d’abril de 2015, que s’aprova per unanimitat dels deu regidors 
presents dels onze que legalment componen el Ple, amb la següent esmena a l’apartat 
de precs i preguntes que ha de dir: 
“(../..) el senyor Feliu Puigbò s’interessa per la situació actual de l’ocupació per part de les 
finques colindants de la franja de terreny de la Font d’en Titus paral·lela al costat 
esquerra, direcció Sant Julià de Vilatorta, de la carretera BV-5201, considera que la falta 
d’intervenció, produïda des de l’inici de les ocupacions, fa que la situació es 
consolidi.(../..)  
 
 

B. PROPOSTES D’ACORD 
 
 

1. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE 
ZONES VERDES DEL MUNICIPI. 

 
El 17 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar l’expedient de 
licitació i els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i tècniques del 
contracte de servei de manteniment de zones verdes del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, disposant l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte de 
caràcter reservat mitjançant el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel 
tràmit ordinari. 
 

 
Acabat el termini de presentació de propostes que es va prorrogar per l’obligació de 
subrogació del personal, s’han presentat dues propostes per part de la societat Empleo 
para la integración de discapacitades, SL (E.P.I.D.) i la Fundació Privada TacOsona, les 
quals han estat objecte d’estudi per part de la mesa de contractació, qui, d’acord amb 



l’informe dels serveis tècnics municipals i per aplicació dels criteris d’adjudicació 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, proposa l’adjudicació a favor 
de la Fundació Privada TacOsona. 
 
Atès que l’empresa ha presentat la documentació requerida. 
 
El regidor de serveis, Santi Garolera, explica breument les propostes presentades que 
coincideixen exactament en la baixa econòmica i que la diferència està en el percentatge 
de treballadors amb discapacitat amb especials dificultats respecte la totalitat de la 
plantilla. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 

 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de manteniment de 
zones verdes del municipi a la Fundació Privada TacOsona pel preu de 64.834,53 € (més 
l’IVA corresponent), per cadascuna de les dues anualitats. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 10.171.227.11 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 i reconèixer 
la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta adjudicació. 
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i requerir-lo 
perquè comparegui a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini 
màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la resta d’empreses que han presentat proposta en el 
procediment de licitació. 
 
Cinquè.- Publicar en el BOPB i en el perfil de contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del 
contracte de serveis. 
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2015. 
 
L’alcalde explica el contingut de la modificació pressupostària 3/2015, relacionat amb el 
segon punt de l’ordre del dia referent a la licitació de la 1a i 2a fase de l’obra de 
restauració de Ca l’Anglada. El plantejament de la contractació conjunta de les dues 
fases obeeix a l’objectiu d’aconseguir una baixa econòmica més important.  La 
modificació preveu recórrer a l’endeutament a través d’un ajut de caixa de la Diputació de 
Barcelona sense interès i el Programa de Crèdit Local que la mateixa Diputació 
subvenciona.  
 
Vista la proposta de modificació pressupostària  3/2015, així com l’informe emès per part 
de secretaria- intervenció. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze regidors que legalment componen el 
Ple de la Corporació, s’acorda: 



 
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 3/2015, en els 
següents termes: 
 

DESPESA    

 crèdit 

inicial   modificació    crèdit definitiu  

          

 crèdits extraordinaris          

 04,333,63200  

 2ª Fase Reforma Edifici Ca 

l'Anglada    

    

192.829,55    

          

192.829,55    

          

 TOTAL      

    
192.829,55      

          

 FINANÇAMENT           

 TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT    

 crèdit 

inicial   modificació   crèdit definitiu  

 MAJORS INGRESSOS          

91102  Préstec Diputació de Barcelona    

      

17.829,55    

             

17.829,55    

91103  Ajut  Caixa de Crèdit    

    

175.000,00    

          

175.000,00    

          

      

    
192.829,55      

 
 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini 
de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se 
n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat 
de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 
 

 
3. LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: “RESTAURACIÓ DE 

CA L’ANGLADA” (1A I 2A FASE) 
 

 
En aquest punt de l’ordre del dia es proposa la licitació de l’obra “Restauració de Ca 
l’Anglada” 1a i 2a fase, segons projecte redactat per l’arquitecte Xavier Claparols, del qual 
el Ple de l’Ajuntament en va aprovar la 1a fase en l’anterior sessió plenària, i per tant 
caldrà aprovar la 2a fase del projecte. 
 
L’alcalde explica que la decisió de contractació de les dues fases conjuntament està 
justificada en diversos aspectes: el primer, l’econòmic per obtenir una baixa en el preu, 



sense incórrer en baixa temerària, també des del punt de vista tècnic suposa avantatges 
en el replantejament de l’obra i en la seva execució, i finalment, tenint en compte que la 
1a fase de la restauració comprèn el punt d’informació i el centre d’interpretació, 
actuacions incloses en el FEDER que han de finalitzar el 31 de desembre d’aquest any, el 
termini és més fàcil de complir si es fa conjuntament. 
 
Per altra banda l’alcalde explica que no s’exigeix classificació del contractista i de manera 
alternativa es pot justificar solvència tècnica i econòmica mínima perquè hi puguin 
participar empreses del poble si és del seu interès. 
 
Vist l’expedient de licitació preparat per a la contractació de l’obra de “Restauració de Ca 
l’Anglada, 1a i 2a fase”. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents del onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la 2a fase de projecte de Restauració de Ca l’Anglada, 
redactat per l’arquitecte Xavier Claparols Llach, amb un pressupost de 192.829,55  € (IVA 
inclòs) amb el corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant 
anuncis al DOGC, BOPB, web municipal i tauler d’anuncis municipal, fent constar que en 
el supòsit de no presentar-se cap al·legació, s’entendrà aprovat definitivament sens 
necessitat de prendre cap altre acord  
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada”. 
 
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte  mitjançant el 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit ordinari, establint que el 
termini de presentació de sol•licituds de participació en la licitació serà de vint-i-sis dies 
naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant i al Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Cinquè.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan competent 
per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 320 del text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 21 del RD 817/2009 pel qual es 
desenvolupa parcialment la llei. Mesa que serà presidida pel senyor alcalde o regidor en 
qui delegui, i en formaran part quatre vocals  i la secretària. 
 
 

 
 

4. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL: QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA TORRE 
MARTÍ. 

 



Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa 
a la qualificació urbanística de Torre Martí, formulat per l’Ajuntament assumint la iniciativa 
pública, i redactat per l’arquitecte Pep Padrós Oriol, amb núm. de col·legiat 7956/1. 
 
L’alcalde exposa la el contingut de la modificació que consisteix en agrupar dues 
qualificacions existents en una mateixa finca i propietat en una sola qualificació F1 
residencial especial, que permet un habitatge vinculat a l’activitat hotelera. Explica que es 
tracta d’una proposta que ja ha estat plantejada a responsables del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i que ha estat consensuada. 
 

Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal relativa a la qualificació urbanística de Torre Martí, formulat per l’Ajuntament 
assumint la iniciativa pública, i redactat per l’arquitecte Pep Padrós Oriol, amb núm. de 
col·legiat 7956. 
 
Segon.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits del planejament general en 
què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, tal com 
s’identifiquen gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit 
objecte d’aquesta modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un mes 
a partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al diari  “Ara”, i al web de l’Ajuntament (seu electrònica). 
 
Quart.- Notificar a la titular de la propietat afectada per aquesta modificació puntual del 
planejament, perquè pugui presentar-hi les al·legacions que consideri oportunes. 
 

 

 
5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL: SUPRESSIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA-2 “AVINGUDA DE PUIG I CUNYER”. 

 
Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la 
supressió del polígon d’actuació urbanística-2 “Avinguda de Puig i Cunyer”, formulat per 
Ajuntament i redactat per l’arquitecte Enric Gil Marès, arquitecte municipal. 
 

L’Alcalde explica el contingut d’aquesta modificació puntual consistent en reconèixer que 
els terrenys que el POUM va incloure en el PAU-2 es corresponen a sòl urbà consolidat 
perquè disposen de tots els serveis i tenen les cessions de vialitat efectuades tal i com 



queda acreditat a l’expedient, després que per part de la propietat s’interposés un recurs 
contenciós-administratiu contra el POUM en aquest sentit. L’alcalde considera que en tot 
cas caldria tancar algun serrell amb la propietat com per exemple la col·locació del panot 
a les voreres. En l’expedient queda acreditada la falta d’adequació a la realitat dels 
objectius que el POUM atribueix al  PAU-2. 
 
Per unanimitat dels deu regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la 
Corporació, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal per a la supressió del polígon d’actuació urbanística-2 “Avinguda de Puig i 
Cunyer”, formulat per Ajuntament i redactat per l’arquitecte Enric Gil Marès, arquitecte 
municipal. 
 
Segon.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització així com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions; 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits del planejament general en 
què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, tal com 
s’identifiquen gràficament en el corresponent plànol específic de delimitació de l’àmbit 
objecte d’aquesta modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació del planejament pel termini d’un mes 
a partir de l’endemà de la darrera publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al diari “Ara” i al web de l’Ajuntament (seu electrònica). 
 
Quart.- Notificar a la titular de la propietat afectada per aquesta modificació puntual del 
planejament, perquè pugui presentar-hi les al·legacions que consideri oportunes. 
 

 
 

 
C. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
1. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE 

FACTURES I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE 2015. 
 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la 
secretària-interventora informa al Ple de la Corporació, que a data 31.03.2015, 
l’Ajuntament havia abonat les obligacions reconegudes en el termini establert a 
l’esmentada Llei, a excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el creditor carrega 
en compte i que no ho ha fet en l’esmentat termini. 
 
Així mateix s’informa que a data 31.03.2015 hi ha un import de 1.549,93 € corresponents 
a 3 factures dels quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en 



el registre de factures i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació. 
 
Per altra banda s’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al 
Ministeri d’Hisenda sobre el període mig de pagament a proveïdors, en compliment del 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb el 
següent resultat: 
-ràtio operacions pagades: -15,19 
-import pagaments realitzats: 308.362,59 € 
-ràtio operacions pendents: -23,68 
-import pagaments pendents: 99.203,36 € 
-període mig de pagament: -17,26 
 
 

2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple de la Corporació de les 
resolucions de l’alcaldia que s’han dictat des de la darrera sessió plenària ordinària, i que 
són les següents: 
 
31/01/2015 Relació de factures F/2015/1 

28/02/2015 Relació de factures F/2015/2 

20/03/2015 Empadronament d'una persona 

20/03/2015 Empadronament d'una persona 

20/03/2015 Contractació personal pla ocupacional 

23/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 10/15 

23/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 18/15 

27/03/2015 concessió llicència d'obres núm. 19/15 

30/03/2015 Empadronament d'una persona 

30/03/2015 Empadronament d'una persona 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament edifici Ajuntament 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament aula de cultura 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament escola pública 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament llar d'infants municipal 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament pavelló esportiu municipal 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament punt d'informació 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament Saló Catalunya 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament marquesines autobús 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament edifici consultori mèdic 

30/03/2015 Licitació contracte de serveis neteja equipament centre de dia 

31/03/2015 Relació de factures F/2015/3 

02/04/2015 Empadronament d'una persona 

09/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 21/15 

09/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 22/15 

09/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 23/15 

10/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 25/15 



10/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 26/15 

10/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 28/15 

10/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 27/15 

10/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 24/15 

10/04/2015 
Designació membres de Mesa de Contractació procediment licitació servei mant. 
zones verdes 

10/04/2015 
Acceptació subvenció finançament àmbit benestar social i cessió al Consorci 
d'Osona de Serveis Socials 

10/04/2015 Liquidacions pavelló entitats 

14/04/2015 
Acceptació subvenció fons prestació per Suport servei menjador escola bressol 
municipal 

14/04/2015 
Acceptació subvenció fons prestació Desenvolupament polítiques educatives 
municipis menys de 5000 hab. 

14/04/2015 llicència d'ocupació a preccari bé de domini públic Turó del castell 

15/04/2015 Autortizació parada de roses AMPA bellpuig  

18/04/2015 Acord incoació 15/6S 15012798 

18/04/2015 Acord incoació 15/7S 15013987 

18/04/2015 Acord incoació 15/8S 15017263 

20/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 31//15 

20/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 30/15 

20/04/2015 Deixar sense efecte llicència d'obres 3/15 

21/04/2015 Autorització concurs d'ocells Societat de Caçadors 

21/04/2015 Autorització de pas XXXI Volta Catalunya  

21/04/2015 Autorització parada roses Botiga de llaminadures El Vuit 

21/04/2015 Autorització parada roses Colla Gegantera 

22/04/2015 Autorització instal·lació carpa per Sant Jordi 

22/04/2015 Aprovació liquidació pressupost 2014 

23/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 29/15 

23/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 32/15 

24/04/2015 modificació pressupostària 1/2015. Incorporació romanents de crèdits 

24/04/2015 Empadronament de dues persones 

24/04/2014 Contractació substitució baixa IT conserge pavelló substitut 

27/04/2015 Resolució inici activitat d'explotació ecològica de pollastres d'engreix a La Coma 

28/04/2015 Autorització de pas XXXI Volta Catalunya Servei Català de Trànsit 

28/04/2015 Autorització de pas per expedicions amb 4x4 de la societat Kokopeli Netivim  

28/04/2015 Acord incoació 15/9S 15018530 

28/04/2015 concessió llicència d'obres núm. 6/14 

29/04/2015 Autortització de pas del Club Ciclista Calma  

29/04/2015 Autorització d'ús del recinte exterior del pavelló municipal Ass.Esportiva Diedre 

30/04/2015 Suspensió dedicació i retribució Marc Vilarrasa Codinach 

30/04/2015 contractació redacció projecte tècnic "Reforma projecte de la Rambleta" 

30/04/2015 Relació de factures F/2015/4 

02/05/2015 Empadronament d'una persona 

05/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 34/15 

05/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 33/15 

07/05/2015 Empadronament d'una persona 



08/05/2015 Empadronament d'una persona 

08/05/2015 Liquidacions pavelló entitats 

08/05/2015 Sol·licitud subvenció per a ens locals Generalitat 2015 (Direcció General de Joventut) 

08/05/2015 concessió llicència d'obres núm. 35/15 

11/05/2015 Autorització inici activitat botiga de venda de roba infantil c/. Núria, 25, bxos. 

11/05/2015 Autorització inici activitat botiga de venda de llaminadures c/. Albereda, 8, bxos. 

11/05/2015 Autorització utilització Glorieta Set Fonts per casament civil dia 30 de maig de 2015 

12/05/2015 Empadronament d'una persona 

14/05/2015 Contractació redacció avantprojecte i projecte executiu vestidors camp de futbol 

18/05/2015 Empadronament d'una persona 

19/05/2015 Empadronament d'una persona 

20/05/2015 Sol·licitud d'ajut a la caixa de crèdit de la Diputació de Barcleona 

 
Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de l’alcaldia. 
 

3. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST. 

 
D’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament ha tramès per mitjans electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, la següent documentació relativa al  1r trimestre 
de 2015: 
- Calendari i pressupost de tresoreria. 
 D’acord amb l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
s’informa al Ple de la Corporació de l’actualització del pressupost en execució per a 
l’exercici 2015 i detall d’execució al final del trimestre vençut. 
 

Els regidors es donen per assabentats del contingut de la documentació tramesa. 
 

4. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde demana als regidors si volen plantejar alguna qüestió i no se’n proposa cap. 

 

No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 

 


