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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 2
DE NOVEMBRE DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.
20
Caràcter:
Ordinària
Data:
2 de novembre de 2017
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:05 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Lluis Manel Dorca Aragonès
Joan Colom Alibés,
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda al regidors/es, obre la sessió i es passen a tractar els punts de
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 7 de setembre
de 2017, i acta sessió extraordinària del dia 19 d’octubre de 2017, els esborranys s’han
repartit a tots els/les regidors/es amb la convocatòria d’aquesta sessió, es proposa per
l’alcalde la seva aprovació.
L’alcalde sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions
d’Alcaldia, que s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins
el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
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3. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRORROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE
COMPANYIA.
Vista la proposta d’acord següent:
“El senyor Alcalde, el dia 25 de setembre de 2017, va aprovar la següent resolució:
“Vist que el dia 5 de gener de 2017, es va signar un conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament, el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la defensa dels animals
d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts.
Vist que el pacte setè del conveni esmentat preveu que la vigència d’aquest conveni es fins
el dia 31 de desembre de 2017, i transcorregut aquest termini el conveni es podrà prorrogar
d’any en any, fins a un termini màxim de quatre anys, sempre que les parts manifestin de
forma expressa, amb una antelació mínima de tres mesos abans de la finalització de cada
període, la voluntat de prorrogar-lo.
Vist que en el cas de fer ús d’aquesta clàusula el termini per manifestar aquesta voluntat es
el proper dia 30 de setembre de 2016.
Vist que aquest Ajuntament, després de parlar amb el Consell Comarcal d’Osona té la
voluntat de que es prorrogui aquest conveni.
Vist que el conveni el va aprovar el Ple municipal en sessió celebrada el dia 4 de gener de
2017 i per tant la seva prorroga correspon la seva aprovació pel mateix òrgan.
Vist que la propera sessió ordinària del ple serà el proper mes de novembre i per tant
estaríem fora de termini per aprovar la seva prorroga.
Per tot això aquesta Alcaldia, fent us de les atribucions que l’hi atorga l’article 53.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, RESOLC:
Primer. Aprovar comunicar al Consell Comarcal d’Osona la voluntat d’aquesta Corporació
Local de prorrogar el conveni signat per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida
i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts signat el dia 5 de gener de 2017.
Segon . Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple municipal.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns
Així ho disposo.”
Per això es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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Únic. Ratificar íntegrament la resolució de l’alcaldia dictada el dia 25 de setembre de 2017,
comunicant al Consell Comarcal d’Osona la voluntat de prorrogar el conveni signat per a la
defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia
abandonats o perduts signat el dia 5 de gener de 2017, com si l’hagués adoptat aquest
plenari amb caràcter ordinari.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta i la sotmet a votació quedant aprovada per
unanimitat dels/les set regidors/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret
que compon aquest plenari i per tant queda aprovada amb la majoria legalment requerida.
4. APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
AMB LA PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL DE RUPIT DEL BISBAT DE VIC.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vista la proposta de signar un conveni amb la Parròquia de Sant Miquel de Rupit del Bisbat
de Vic, per a la cessió d’us puntual del campanar de l’església Parroquial.
Vist que la Parròquia de Sant Miquel de Rupit del Bisbat de Vic es propietària de l’església
parroquial de Sant Miquel de Rupit, situada al carrer de l’Església, núm. 3 de Rupit i Pruit,
amb referència cadastral 5728804DG5552N0001RO.
Vist que el conjunt monumental de l’església de Sant Miquel de Rupit el conformen, entre
d’altres elements, un campanar de planta octogonal amb finestres d’arc de mig punt i
rematada amb una balustrada.
Vist que l’Ajuntament de Rupit i Pruit està interessat en que la Parròquia de Sant Miquel de
Rupit del Bisbat de Vic, cedeixi l’ús del campanar esmentat per a finalitats turístiques i
culturals atès que aquest element arquitectònic conjuntament amb els que conformen
l’església parroquial, tenen un interès social, turístic i cultural molt rellevant per les visites a
la població i cal preservar-los.
Vist que en aquest campanar s’han de dur a terme obres de conservació i millora i
l’Ajuntament està disposat a buscar finançament per a executar- les, sempre i quant se
cedeixi el seu ús per a poder destinar-lo a un ús públic.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal, l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb la Parròquia de Sant Miquel de Rupit del Bisbat de
Vic, per la cessió d’us puntual del campanar de l’església parroquial, quedant aprovat amb
aquest acte el qual forma part integra del mateix.
Segon. Aprovar les condicions d’aquesta cessió d’ús, següents:
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-El campanar objecte d’aquesta cessió d’ús únicament es podrà destinar per a activitats
turístiques i culturals sense que es pugui canviar el seu destí.
-Es procurarà que no es pugui fer cap ús del campanar de signe partidari o que pugui
atemptar a la dignitat de l’edifici. Es vetllarà perquè el campanar serveixi exclusivament a
l’interès general, sense interpretacions conjunturals o d’interès particular.
-L’ús propi del campanar segueix essent el del culte, per tant, les campanes continuaran
tenint únicament i exclusivament l’ús litúrgic propi i, si és el cas, el toc horari i l’avís
d’emergència. Aquest ús serà compatible amb el de visites culturals.
-La durada d’aquesta cessió serà de VINT ANYS a partir de la data de la signatura,
prorrogable successivament per períodes d’UN ANY, sempre que amb quatre mesos
d’antelació a l’acabament de la cessió d’ús o qualsevol de les seves pròrrogues, qualsevol de
les dues parts no avisi l’altra de la seva voluntat de donar per acabada la cessió d’ús del
campanar.
-La Parròquia de Sant Miquel de Rupit del Bisbat de Vic cedeix l’ús del campanar a
l’Ajuntament de Rupit i Pruit GRATUÏTAMENT, atesos el caràcter i tasques que realitza la
part cessionària.
-La Parròquia de Sant Miquel de Rupit del Bisbat de Vic podrà utilitzar el campanar objecte
de cessió per a fins propis de la mateixa.
-Totes les obres que s’hagin de fer al campanar per a destinar-lo a la finalitat pactada, aniran
a càrrec de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, el qual, abans de la seva execució s’obliga a lliurar
a la parròquia de Sant Miquel de Rupit una còpia del projecte tècnic que es redacti per tal
que hi doni la seva conformitat. El projecte haurà d’estar aprovat per la Comissió de
Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic.
-Totes les obres de manteniment i conservació del campanar, a partir d’aquest moment,
van a càrrec de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, el qual també assumeix els possibles
desperfectes que s’hi puguin ocasionar.
-En tot cas, les obres quedaran a benefici de la propietat sense que cap de les dues parts en
puguin reclamar cap mena d’indemnització.
-L’Ajuntament de Rupit i Pruit es farà càrrec de possibles consums i serveis existents, així
com, si es merités, de qualsevol impost, taxa o preu públic de qualsevol organisme.
-La part cessionària es farà càrrec de la neteja i condicionament del campanar objecte de
cessió i assumirà la responsabilitat del seu ús, exonerant la propietat de qualsevol
responsabilitat i assumeix l’obligació de tenir contractada una assegurança de
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responsabilitat civil que cobreixi qualsevol eventualitat que pugui sorgir mentre sigui vigent
aquest conveni.
-L’Ajuntament de Rupit i Pruit s’obliga a realitzar totes les gestions que cregui necessàries
per a trobar finançament per executar les obres de reparació i consolidació del campanar i
també per poder-les portar a terme. La parròquia haurà de donar el seu vist i plau al projecte
o memòria valorada que s’hagi de redactar i també la manera d’executar-les.
Així mateix, l’Ajuntament s’obliga a que l’accés al campanar es farà únicament i exclusiva pel
pati del fossar, el qual en té l’ús cedit per la parròquia i a que en el moment en que es
decideixi obrir al públic, únicament s’hi accedirà en hores que no impedeixin el normal
desenvolupament de les activitats religioses que se celebrin a l’església parroquial.
L’actual accés al campanar des de l’església únicament es farà servir per part de la parròquia
i pels casos que la mateixa parròquia autoritzi expressament.
-L’Ajuntament de Rupit i Pruit es responsabilitza de que en el moment que es portin a
terme les actuacions es respecti la fe i els costums de l’Església Catòlica i en cas de dubte
s’atengui al judici de l’Ordinari del lloc. Qualsevol acte o activitat que es desenvolupi
directament o indirectament per l’Ajuntament que atempti contra la fe i els costums de
l’Església Catòlica facultarà la propietat a rescindir el present conveni, sense que
l’Ajuntament tingui dret a indemnització per les obres realitzades, quedant aquestes en
benefici de la Parròquia.
- El present conveni quedarà sense efecte en el cas que l’Ajuntament de Rupit i Pruit no
realitzi cap tipus d’actuació en el termini de dos anys des de la signatura d’aquest conveni.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a la
signatura del conveni de cessió que s’aprova i per a realitzar totes les gestions necessàries
pel compliment del mateix.”
L’alcalde explica el contingut del conveni i les negociacions que ha dut a terme amb el senyor
rector.
Seguidament sotmet a votació la proposta d’acord, quedant aprovada per unanimitat
dels/les set regidors/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret que compon
aquest plenari i per tant queda aprovada amb la majoria legalment requerida.
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT DELS TRES ULLS
SOBRE LA RIERA DE RUPIT, I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA PER LA SEVA TRAMITACIÓ.
Vista la proposta d’acord, següent:
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“Vist que el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona ha lliurat a
aquest Ajuntament el projecte tècnic anomenat “projecte constructiu del nou pont dels tres
ulls sobre la riera de Rupit”, redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports Albert Mas
Soler, de l’empresa Biable Technology,SL, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb
un pressupost d’execució per contracte de 207.252,03 euros ; honoraris de direcció d’obra i
de coordinació de seguretat i salut per un import de 12.434,97 euros i per tant amb un cost
total de la inversió de 219.687,15 euros.
Vist que aquest projecte constructiu va ser objecte d’un anterior projecte, també redactat
per la Diputació de Barcelona, que va ser aprovat per l’Ajuntament inicialment el dia 4 de
febrer de 2016 i mitjançant acord del Ple del dia 5 de maig de 2016 es va sol·licitar la
modificació del projecte tècnic el qual ha estat lliurat el passat el dia 19 d’octubre.
Considerant que és urgent procedir a l’aprovació d’aquest projecte tècnic per poder
executar les obres el més aviat millor atès que l’estat actual del pont dels tres ulls suposa un
risc en quant al seu estat estructural i a la seguretat dels vianants i vehicles que l’utilitzen.
Considerant el que disposa l’art. 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al contingut del
projecte i art. 37 i següents en quant al procediment d’aprovació dels projectes d’obres
locals ordinàries.
Considerant el que disposa l’art. 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals , en quant a que la informació pública
del projecte, el qual s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions,
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
Considerant el que disposa l’art. 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Considerant que l’apartat 1 de l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, preveu que per raons d’interès públic
ho aconsellin, es podrà acordar l’aplicació del procediment de tramitació d’urgència, per la
qual es reduiran a la meitat els terminis establerts pel procediment ordinari, havent
d’aprovar la seva declaració l’òrgan competent per a la seva tramitació.
Per tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:
Primer. Declarar la urgència en la tramitació d’aquest expedient en virtut d’allò disposat a
l’article 33.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, per concórrer raons d’interès públic atès que l’estat actual del
pont dels tres ulls suposa un risc en quant al seu estat estructural i a la seguretat dels
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vianants i vehicles que l’utilitzen i per prudència aconsellen licitar aquesta obra el més aviat
possible.
Segon. Aprovar el projecte tècnic anomenat “projecte constructiu del nou pont dels tres ulls
sobre la riera de Rupit”, redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports Albert Mas Soler, de
l’empresa Biable Technology,SL, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb un
pressupost d’execució per contracte de 207.252,03 euros ; honoraris de direcció d’obra i
de coordinació de seguretat i salut per un import de 12.434,97 euros i per tant amb un cost
total de la inversió de 219.687,15 euros.
Tercer. Exposar al públic el projecte tècnic aprovat inicialment per un termini de 15 dies,
mitjançant anunci a publicar en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en l’e. tauler i en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals es pot examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
Quart. Disposar, que si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació ni
reclamació el projecte quedarà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar
cap altra acord.
Cinquè. Ratificar la sol·licitud tramesa per l’alcaldia a l’Agencia Catalana de l’Aigua
d’informe i alhora autorització per a l’execució d’aquestes obres d’acord amb el projecte
tècnic que s’aprova. “
L’alcalde explica el projecte tècnic i sotmet a la consideració dels regidors/res la seva
aprovació.
Queda aprovada la proposta d’acord per unanimitat dels/les set regidors/es presents a la
sessió dels/les set membres de ple dret que compon aquest plenari i per la majoria
legalment requerida.
6. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ LICITACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
NOU PONT DELS TRES ULLS SOBRE LA RIERA DE RUPIT; APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA PER LA SEVA TRAMITACIÓ.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària
anomenat “projecte constructiu del nou pont dels tres ulls sobre la riera de Rupit”, redactat
per l’Enginyer de camins, canals i ports Albert Mas Soler, de l’empresa Biable Technology,SL,
per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb un pressupost d’execució per contracte de
207.252,03 euros ; honoraris de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut per un
import de 12.434,97 euros i per tant amb un cost total de la inversió de 219.687,15 euros.
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Vista la necessitat de contractació de les obres d’aquest projecte, pel procediment obert i
tramitació urgent de l’expedient a fi que puguin presentar-se ofertes per qualsevol
interessat, recaient l’adjudicació en el licitador justificadament triat per l’òrgan de
contractació.
Atès que de conformitat amb l’article 112.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, els
expedients qualificats d’urgents es tramitaran pel procediment ordinari, amb les
especialitats contingudes al primer dels articles citats. La celebració de contractes per part
de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i declaració
d’urgència per l’òrgan de contractació.
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de
ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria,
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant ser les següents:
Aquest projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona en les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” havent assignat la subvenció
atorgada en dues anualitats el 2017 i 2018; en el Pressupost vigent d’aquesta Corporació
Local per a l’exercici 2017 hi ha consignada en l’estat de despeses, una partida de 110.000
euros per aquest projecte. Cal licitar l’obra el més aviat millor, atès el seu finançament i
també degut a l’estat precari que es troba aquest pont.
De conformitat amb l’article 112.1 del Text Refós esmentat, l’expedient haurà de contenir
la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada, la qual es
contrau pels motius esmentats en el paràgraf anterior.
Atès que en virtut d’allò disposat a l’epígraf 2 de la Disposició Addicional Segona del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic i l'article 274.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’òrgan competent per contractar la
citada obra és el Ple de la corporació per superar la quantia del contracte el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
Vist que queda totalment justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte
del tràmit d’urgència, atès que el contracte respon a la necessitat inajornable de
l’adjudicació de la qual cal accelerar per raons d’interès públic, de conformitat amb allò
disposat a l’article 112.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist l’ informe favorable emes pel Secretari -Interventor.
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Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte
d’execució de l’obra esmentada en aquesta anualitat, quedant obligat l’Ajuntament a
consignar en l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2018 la resta de la despesa que
està finançada amb la subvenció de la Diputació de Barcelona.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat
a l’article 112.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant
l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa.
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a
allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i l’article
274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Iniciar l’expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en l’execució del
projecte denominat ““projecte constructiu del nou pont dels tres ulls sobre la riera de
Rupit”, redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports Albert Mas Soler, de l’empresa
Biable Technology,SL, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb un pressupost
d’execució per contracte de 207.252,03 euros, pel procediment obert i tramitació urgent a
fi que puguin presentar-se ofertes per qualsevol interessat, recaient l’adjudicació en el
licitador justificadament triat per l’òrgan de contractació.
Segon: Declarar la urgència de l’expedient en virtut d’allò disposat a l’article 112.1 d del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, pels següents motius:
Per concórrer raons d’interès públic atès que l’estat actual del pont dels tres ulls suposa un
risc en quant al seu estat estructural i a la seguretat dels vianants i vehicles que l’utilitzen i
per prudència aconsellen licitar aquesta obra el més aviat possible.
Tercer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, del contracte d’obra
esmentada.
Quart: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.
Cinquè: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 207.252,03 € IVA inclòs , en els
exercicis 2017 i 2018, aplicant la despesa de l’exercici 2017 a la partida pressupostària
núm. 14.459.61900 de l’estat de despeses del Pressupost General vigent, per un import de
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110.000,00 euros , obligant-se l’Ajuntament a consignar en el Pressupost de l’exercici 2018,
la resta de la despesa.
Sisè: Aprovar, el plec de clàusules administratives particulars que regirà aquesta licitació,
essent la forma d’adjudicació del contracte d’obres el procediment obert, en què tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels
termes del contracte.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’han d’atendre diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte
de conformitat amb la clàusula 1.11 d’aquest plec que s’aprova en aquest acte.
Setè: Disposar que aquesta licitació es publicarà simultàniament amb l’aprovació del
projecte tècnic, el qual, en el cas de que es presentin al·legacions i/o reclamacions aquestes
comportaran la suspensió del procediment de licitació fins que per part de l’Ajuntament
s’hagin resolt.
Vuitè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a l’execució
d’aquest acord. “
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament la posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat dels/les set regidors/es presents a la sessió dels/les set
membres de ple dret que compon aquest plenari i per la majoria legalment requerida.
7. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i trenta-cinc minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

CPISR-1
ALBERT
MARCÉ
PUJOL

El secretari,
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 ALBERT
MARCÉ PUJOL
Fecha: 2018.01.11
17:18:46 +01'00'
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