AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Regidors que hi assisteixen:

Número: 5
Data: 31 de maig de 2016
Caràcter: extraordinari
Horari: de 19:00 h. a 19:40 h.
Lloc: Sala de Plens de la Corporació

Isabel Maria Cortada Soler, Alcaldessa
Miquel Serra Trulls
Paulina Calvo Cabanas
Guillermo Colomer Domènech
Josep Maria Najes Querol
Narcís Deusedas Berta
Jordi Compte Martí
Lluís Mont Carreras
Miquel Martínez Flores

Secretari de la Corporació:

Regidors que no hi assisteixen, excusats:

Emili Santos Bach

Ordre del dia
1.- Proposta d’alcaldia–presidència per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei
públic de piscina municipal i adequació i explotació del bar-restaurant i la zona
d’esbarjo.
2.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de desestiment del recurs de reposició interposat
contra l’acord plenari del dia 15 d’abril de 2016 de desestimació d’una reclamació de
pagament (expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016)
3.- Proposta de l’Alcaldia-presidència de resolució de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits 03/2016, denegant la reclamació de pagament.
4.- Sorteig públic dels membres de la Mesa Electoral per les properes eleccions a les
Corts Generals del dia 26 de juny de 2016.

Desenvolupament de la sessió
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A Palau-saverdera, el trenta-u de maig de dos mil setze. Essent les dinou hores, prèvia
convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial,
a l’objecte de celebrar sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, els
Regidors i Regidores que figuren a l’encapçalament de la present acta, sota la presidència
de la senyora Alcaldessa-presidenta i amb l’assistència del secretari interventor de la
Corporació, el senyor Emili Santos Bach.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida constitució
del Ple, la senyora Alcaldessa declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i
consideració dels assumptes que figuren a l’ordre del dia que acompanya a la
convocatòria.
Prèviament, el portaveu del grup polític municipal de CiU, Jordi Compte Martí, demana
autorització per a formular una petició al secretari municipal, que li és concedida per
l’Alcaldia. El regidor Compte explica que per evitar dubtes com el generat per l’esmena
a una acta que es va tractar durant la darrera sessió ordinària, seria convenient que si en
algun noment del debat no s’entén alguna intervenció perquè parlen diversos regidors a
l’hora, el secretari podria demanar que es repetís la intervenció per aclarir els termes de
la mateixa. El secretari manifesta que no considera oportú interrompre el debat per aclarir
les intervencions i que correspon a la presidència mantenir l’ordre dels debats per evitar
que es superposin les intervencions i assenyala que si es demanés aclariment d’una
intervenció prèvia es podria generar una discussió sobre el contingut d’aquesta
intervenció.
La presidència reconeix que, efectivament, l’ordre en el debat és la seva responsabilitat i
demana a la resta de regidors que col·laborin amb el manteniment del torn d’intervencions
per fer possible que s’escoltin millor.

1.- Proposta d’alcaldia–presidència per a l’adjudicació del contracte de
gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i explotació
del bar-restaurant i la zona d’esbarjo.

L’Alcaldessa-presidenta, fa un resum de la proposta d’acord que s’ha distribuït amb la
convocatòria, detallant la tramitació de l’expedient de contractació fins a la proposta de
la mesa de contractació a Consulting Thoyo Services & Management S.L. i la presentació
de la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’haver constituït la garantia
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del grup polític municipal de CiU, Jordi Compte
Martí que comenta que no han tingut temps d’estudiar la documentació, doncs no tenen
clar el procediment que s’ha seguit especialment pel que fa a la pròrroga del termini de
presentació d’ofertes i que volen estudiar-ho a fons i que, per aquest motiu, s’abstindran
en la votació. Assegura que no tenen res a dir sobre l’adjudicatari proposat.
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L’Alcaldessa-presidenta recorda al regidor Compte que han pogut veure l’expedient i que
varen assistir a la reunió de la mesa de contractació i aquest insisteix en què tenen dubtes
sobre la pròrroga que es va fer del termini de presentació d’ofertes.
Finalment, es tanca el debat i es posa a consideració del ple la següent proposta d’acord:
« Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 15 d’abril de 2016 va aprovar
l’expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de piscina municipal i
adequació i explotació del bar restaurant i zona d’esbarjo, en la modalitat de concessió
aprovant a l’efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir-lo.
Vist que en data 19 d’abril de 2016 es va publicar anunci de licitació per termini de quinze
dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, perquè els interessats presentin les seves proposicions.
Vist que l’Alcaldia Presidència en data 11 de maig de 2016 va obrir un termini
complementari de presentació d’ofertes fins el divendres 13 de maig a les 14:00h.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Vist que en data 17 de maig de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta
va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Consulting Thoyo Services & Management
S.L. per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’haver
constituït la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit.
Vist que amb data 24 de maig de 2016, el licitador Consulting Thoyo Services &
Management S.L. va presentar els documents justificatius exigits i amb data 26 de maig
de 2016 va efectuar transferència bancària per valor de 444,25 € en concepte garantia
definitiva, havent dipositat prèviament amb data 12 de maig de 2016 una transferència per
valor de 666,16 €, essent per tant el total dipositat en concepte de garantia l’import de
1.110,41 €.
Per tot l’ exposat anteriorment, l’ Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’
adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa Consulting Thoyo Services & Management S.L., el
contracte de la gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i explotació del
bar restaurant i zona d’esbarjo, en la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
SEGON. Notificar a Consulting Thoyo Services & Management S.L., adjudicatari del
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.
TERCER. Publicar la formalització del contracte de la gestió del servei públic de piscina
municipal i adequació i explotació del bar restaurant i zona d’esbarjo, en la modalitat de
concessió, en el Perfil de contractant.
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QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. »
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per cinc vots a favor (dels tres membres del
grup municipal Gent de Palau - Acord Municipal i dels dos membres del grup municipal de
Alternativa per a Tothom) i quatre abstencions (dels quatre membres assistents del grup
municipal Convergència i Unió).

2.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de desestiment del recurs de
reposició interposat contra l’acord plenari del dia 15 d’abril de 2016 de
desestimació d’una reclamació de pagament (expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2016)
Abans de tractar el punt, l’Alcaldessa-presidenta recorda que, en tractar aquest punt
durant la darrera sessió, el regidor Narcís Deusedas Berta va abandonar la Sala de
Sessions per considerar que era interessat. El regidor Deusedas manifesta que aquesta
vegada es quedarà durant el debat.
L’Alcaldessa-Presidenta dóna lectura íntegra de la proposta d’acord que ha estat
distribuïda amb la convocatòria, després de la qual ressalta que no es tracta d’una negativa
a pagar les dietes reclamades fonamentada amb raons polítiques, sinó que es basa en els
aspectes jurídics detallats en l’informe del secretari que coincideixen amb els que, en el
seu moment, va indicar l’anterior secretària. Afegeix que consideren que el recurs de
reposició és el preàmbul d’un recurs contenciós administratiu i que, quan sigui el moment,
el Jutge ja decidirà.
A continuació intervé el portaveu del grup polític municipal de CiU, Jordi Compte Martí
que reitera el seu desacord amb la proposta, d’acord amb els arguments que ja va
manifestar en el debat anterior. En relació a la possibilitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, considera que el reclamant, senyor Deusedas, decidirà el que consideri
oportú.
Sense cap nova intervenció, es tanca el debat i es posa a consideració del ple la següent
proposta d’acord:
« Vist l’expedient que es tramita a instància del senyor Narcís Deudedas Berta del dia 30
de desembre de 2015 (registre d’entrada 2708), relatiu al reconeixement extrajudicial de
crèdits de les despeses presentades corresponents als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014,
i que fou resolt per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del dia 15
d’abril de 2016, en el sentit de DESESTIMAR la sol·licitud presentada pel senyor
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Deudedas el dia 30 de desembre de 2015 (registre d’entrada 2708) i, en conseqüència,
DENEGAR la reclamació de pagament de despeses en concepte de dietes i
indemnitzacions per locomoció corresponents als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014, per
un import total de 26.824,85 euros.
Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Deusedas el dia 13 de maig de 2016
(registre d’entrada 1025), en base als següents arguments:
-

Manifesta el seu desacord amb la interpretació que es en la resolució de l’article
25 de la Llei 47/2003 i considera que l’ajuntament pot reconèixer els imports
anteriors al desembre de 2011.

-

Es refereix a l’article 26.1 de la Llei 47/2003 que el considera aplicat erròniament
i a l’article 34 de la mateix llei que considera que permet, en el seu apartat 4
imputar al pressupost obligacions no previstes en els apartats anteriors.

-

Considera que la prescripció de l’article 25 de la Llei 47/2003 no és absoluta i pot
ser modificada si deriva de retribucions del personal o del compliment de
sentències judicials, o pel propi reconeixement per part de l’Ajuntament. També
considera que el reconeixement no té en cap cas termini de prescripció i que,
efectuat el reconeixement de l’obligació, comença a computar el termini de
prescripció.

Vist l’informe emès pel Secretari-interventor municipal el dia 20 de maig de 2015
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del present ACORD:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 13 de maig de 2016
(registre d’entrada 1025) pel senyor Narcís Deusedas Berta, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 d’abril de 2016, de desestimació d’una reclamació pagament, pels
següents motius:
-

La prescripció de l’article 25 de la Llei 47/2003 General Pressupostària extingeix
el dret de reclamar el reconeixement de les obligacions i allibera a la Hisenda
Pública del seu reconeixement, en concordança amb el que estableix l’article 1930
del Codi civil. En conseqüència, si el reclamant no pot acreditar que els justificants
varen ser presentats en temps i forma, l’Ajuntament ve obligat a declarar la
prescripció del dret a reclamar el pagament per les despeses anteriors al dia 30
de desembre de 2011, doncs ha decaigut el dret a reclamar el reconeixement de
l’obligació de pagament. No es tracta doncs d’una opció d’apreciació subjectiva
per part de l’Ajuntament, com interpreta el recurrent, sinó d’un termini que
provoca, pel transcurs del temps, la prescripció del dret a reclamar, en
concordança amb el que estableix l’article 1930 del Codi civil.

-

Malgrat que en la literalitat de l’acord no s’especifica, del conjunt de l’expedient i,
més concretament, de l’informe de la intervenció del dia 24 de febrer de 2016, s’ha
d’entendre que l’esment a l’article 26.1 està referit al Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. L’article 34.1 de la Llei 47/2003, al qual
adreça el recurrent la motivació municipal, vindria a ser l’equivalent a nivell de la
Hisenda Estatal del que estableix l’article 26.1 del RD 500/1990 a nivell de la
Hisenda Local, atès que ambdós preceptes estableixen el principi d’anualitat del
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pressupost als efectes de contreure obligacions i les excepcions a aquest principi
(liquidació d'endarreriments a favor del personal i compromisos de despeses
degudament adquirides en exercicis anteriors, als que la normativa estatal afegeix
les despeses derivades de resolucions judicials).
Les justificacions de les despeses compreses entre el dia 30 de desembre de
2011 i el 31 de desembre de 2014 que el recurrent va aportar amb la reclamació
de pagament del dia 30 de desembre de 2015 (registre d’entrada 2708), no
corresponen a cap dels supòsits establerts com a excepcions al principi d’anualitat
per la normativa local ni l’estatal.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Narcís Deusedas Berta, amb indicació dels
recursos que contra la mateixa es poden interposar. »
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per cinc vots a favor (dels tres membres del
grup municipal Gent de Palau - Acord Municipal i dels dos membres del grup municipal de
Alternativa per a Tothom) i tres vots en contra (dels membres del grup municipal
Convergència i Unió, Jordi Compte Martí, Lluís Mont Carreras i Miquel Martínez Flores) i
una abstenció (del membre del grup municipal Convergència i Unió, Narcís Deusedas Berta
que s’absté per ser interessat)

3.- Proposta de l’Alcaldia-presidència de resolució de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 03/2016, denegant la reclamació
de pagament.
L’Alcaldessa-presidenta fa un resum de la proposta d’acord que ha estat distribuïda amb
la convocatòria, després de la qual explica que des del govern municipal s’ha preguntat
quins varen ser els informes jurídics o tècnics que varen fonamentar la carta que l’anterior
Alcalde va adreçar a la Fundació Privada Família i Benestar Social indicant que
l’Ajuntament es comprometia a fer-se càrrec del cost d’instal·lació de l’ascensor, tenint
en compte que tampoc hi havia cap acord del Ple municipal ni de de la Junta de Govern
Local. Recorda que sempre es demanen informes per a responsabilitzar-se dels pagaments
i que es podia haver inclòs la factura al llistat de proveïdors i que no es va fer. Insisteix
en què estan sorpresos i per això deixen la demanda d’explicacions sobre la taula.
A continuació intervé el portaveu del grup polític municipal de CiU, Jordi Compte Martí
que manifesta que va tenir accés a l’expedient però només l’ha pogut analitzar per sobre
i que ha pogut comprovar que no hi ha cap factura entrada a l’Ajuntament durant aquests
anys. Malgrat això, indica que té entès que quan es varen fer els pisos de protecció oficial
es varen fer canvis motivats per temes polítics que varen encarir el projecte, a causa d’un
acord del govern tripartit que obligava a fer pàrquings i que les millores es pagarien amb
els diners obtinguts de les vendes dels pàrquings i els trasters, el valor dels quals havien
de superar els costos afegits. Insisteix però en el fet que pretén mirar-s’ho més a fons.
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L’Alcaldessa-presidenta també es manifesta sorpresa perquè quan es varen rebre les
cartes de la Fundació, no s’haguessin contestat donant resposta i preveient un sistema de
pagament per la reclamació. Explica que ara s’intentarà donar resposta i donar
explicacions i reitera que li estranya la nul·la comunicació.
El regidor Compte recorda que durant aquests anys ell no estava a l’Ajuntament i que no
sap si es va parlar o no i que, per tant, no pot assegurar que no hi havia comunicació.
L’Alcaldessa assegura que es basa amb la resposta que, en demanar informació, li varen
donar des de la Fundació, els senyors Thió i Puig.
Intervé la regidora Paulina Calvo Cabanas que apunta que a l’expedient no hi ha cap més
comunicació que la carta que l’anterior Alcalde va adreçar a la Fundació. Per escrit no
consta res més.
El regidor Compte insisteix en que ell no sap si hi va haver alguna comunicació i que, de
fet, les intervencions que s’han fet venen a dir el mateix. També insisteix en què mai es
va enviar cap factura.
L’Alcaldessa conclou el debat amb la proposta de denegació de la reclamació i comenta
que caldrà quedar a l’espera per veure quina serà la reacció. En conseqüència, es posa a
consideració del ple la següent proposta d’acord:
« Vistos els escrits de la Fundació Privada Família i Benestar Social, informant que segons
els seus registres es manté un saldo amb el compte de l’Ajuntament de 51.619,10 euros
a favor de la Fundació i demanant la confirmació d’aquesta dada, presentats el dia 16
d’abril de 2009 (registre d’entrada 1057, de 27/07/2009) amb motiu de l’Auditoria dels
Comptes Anuals de l’exercici 2008; el dia 10 de febrer de 2010 (registre d’entrada 438,
de 22/02/2010), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2009; el dia 10
de març de 2010 (registre d’entrada 592, de 14/03/2011), amb motiu de l’Auditoria dels
Comptes Anuals de l’exercici 2010; el dia 20 de febrer de 2012 (registre d’entrada 385, de
24/02/2012), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2011; el dia 20 de
maig de 2013 (registre d’entrada 1007, de 24/05/2013), amb motiu de l’Auditoria dels
Comptes Anuals de l’exercici 2012; el dia 15 de març de 2014 (registre d’entrada 505, de
15/03/2014), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2013; el dia 15 de
març de 2015 (registre d’entrada 582, de 30/03/2015), amb motiu de l’Auditoria dels
Comptes Anuals de l’exercici 2014; i el dia 7 d’abril de 2016 (registre d’entrada 807, de
18/04/2016), amb motiu de l’Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2015.
Atès que, fins avui, cap d’aquests escrits ha tingut resposta per part de l’Ajuntament, ni
confirmant ni desmentint el saldo pendent de pagament a la Fundació. A aquest efecte i,
per tal de poder resoldre sobre la conformitat o disconformitat de l’esmentat saldo, cal
considerar aquests els escrits com una reclamació de pagament, malgrat que de forma
literal no es formuli cap requeriment en aquest sentit.
Atès que el saldo pendent podria tenir el seu origen en l’escrit de data 14 d’agost de 2008,
(registre de sortida 2180, de 18/08/2008) adreçat des de l’Alcaldia de l’Ajuntament a la
Fundació en els termes següents: “En contestació al vostre escrit de data 29 de juliol
passat tinc que manifestar-vos que en relació a la col·locació d’ascensors als blocs
d’Habitatges de Protecció Oficial que han portat a cap al nostre municipi i que per motiu
de pressupost no s’han pogut instal·lar, que es procedeixi a encarregar la seva col·locació
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i el nostre Ajuntament es compromet a fer-se càrrec del seu cost”. Malgrat això, no es té
constància que s’hagi rebut a l’Ajuntament cap document o factura de la Fundació o
d’alguna empresa instal·ladora d’ascensors que per si mateixa o sumada amb altres, donin
cobertura al saldo de 51.619,10 euros al que fan referència els escrits i acreditin el
reconeixement de l’obligació per part de l’Ajuntament. Tampoc es desprèn del conveni de
col·laboració signat el dia 3 de novembre de 2004, entre l’Ajuntament de Palau-saverdera
i la Fundació Privada Família i Benestar Social, destinat a la construcció d’un grup de 25
habitatges de caràcter social, que es derivés cap obligació de l’Ajuntament de fer-se càrrec
del pagament de l’ascensor o de qualsevol altra despesa relacionada amb la construcció
de l’edifici que anava exclusivament a càrrec de la Fundació.
Atès que no es pot considerar que es tracti d’un supòsit susceptible de provocar
l’enriquiment injust de l’administració, doncs els beneficiaris de la instal·lació de l’ascensor
són els propietaris de l’edifici i no l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció Municipal el dia 23 de maig
de 2016..
Atès que es tracta de despeses per a les quals no existeix dotació pressupostària suficient
al pressupost de l’exercici 2016 (com tampoc n’existia en els pressupostos dels exercicis
2008 a 2015) i, en conseqüència, la competència per a l'aprovació del present expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits és del Ple de la Corporació, tal i com disposa
l'article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de la Fundació Privada Família i Benestar Social, de
data 7 d’abril de 2016 (registre d’entrada 807, de 15/04/2016) i, en conseqüència,
DENEGAR la reconeixement d’un deute al seu favor de 51.619,10 euros i pels motius que
s’indiquen en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada Família i Benestar Social, amb
indicació del recursos que contra el mateix es poden interposar, per tal que, si és cas,
pugui realitzar els assentaments comptables necessaris per a cancel·lar els saldo del
compte que, segons manifesta, manté amb l’Ajuntament. »
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per cinc vots a favor (dels tres membres del
grup municipal Gent de Palau - Acord Municipal i dels dos membres del grup municipal de
Alternativa per a Tothom) i quatre abstencions (dels quatre membres assistents del grup
municipal Convergència i Unió).

4.- Sorteig públic dels membres de la Mesa Electoral per les properes
eleccions a les Corts Generals del dia 26 de juny de 2016.
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Seguidament es procedeix a realitzar el sorteig per elegir els membres de la mesa electoral
per a les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016 que es fa de forma automàtica
mitjançant el programa CONOCE de l’Oficina del Cens Electoral.
S’explica als regidors presents la mecànica del sorteig, mitjançant el qual es genera un
resultat de 9 persones per a cada càrrec, essent les tres primeres de cada càrrec les
seleccionades i quedant la resta per a suplir-les en cas d’exempcions concedides per la
Junta Electoral de Zona o per impossibilitat de notificació.
Es procedeix a la realització del sorteig amb el següent resultat:
Mesa 01-001-U:
TITULARS
President
1r. Vocal
2n. Vocal
SUPLENTS
1r. de President
2n. de President
1r. de 1r. vocal
2n. de 1r. vocal
1r. de 2n. vocal
2n. de 2n. vocal

Núm.
elector
U0306
U0238
U0054

Nom i cognoms

Núm.
elector
U0378
U0223
U0196
U0532
U0198
U0160

Nom i cognoms

GOTANEGRA PORTELL, ANTONIO
FONT MARTI, ALBERT
BASART PALOMARES, SANDRA

MACAU FURCAT, ESTER
FERNANDEZ GOY, HELENA
DOMINGUEZ LUQUE, FRANCISCO
PEREZ JORDAN, DAVID
DOMINGUEZ VEGA, JOAQUIN
CORCOLL SERRA, MARIA NIEVES

RESERVA DE SUPLENTS PER A SUBSTITUCIONS. MESA U
RESERVA DE SUPLENTS
de President

de 1r. Vocal

Núm.
elector
U0085
U0303
U0457
U0189
U0184
U0777
U0555

Nom i cognoms

U0725
U0156
U0662
U0141
U0714
U0773
U0380

TURRO APPELBOOM, CAROLINA
COLOM BOSCH, JOAN
SANMIQUEL SITJAS, ALBA
CIFUENTES CIFUENTES, FRANCISCO
TARRES BRAMON, MIQUEL
VIÑALES RUIZ, MAVERIK
MACAU GUILLOT, LIBERATA

BRUSAU MARQUEZ, MARIA DEL MAR
GONZALEZ SANCHEZ, HECTOR BANEX
MONT CORTADA, POL
DEUSEDA CORCOLL, JOAN
DALMAU MONTES, JORDI
VITORIA GONZALEZ, DAVID
PRAT VANDELLOS, MARIONA
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de 2n. Vocal

U0063
U0347
U0302
U0646
U0191
U0554
U0650

BENABID BENAINI, OUTAILE
JIMENEZ LIÑAN, LUIS
GONZALEZ RUIZ, LIDIA
SALMERON VARGAS, JAVIER
DEUSEDAS CORCOLL, NEUS
PRAT DUTREN, JOAN
SANCHEZ GOMEZ, JUAN

I quan són les dinou hores i quaranta minuts, no havent-hi més assumptes a tractar,
l’Alcaldessa-presidenta, senyora Isabel Maria Cortada Soler, aixeca la sessió de la qual,
com a secretari municipal, n’estenc la present acta.
L’Alcaldessa,

El Secretari,

Isabel Maria Cortada Soler

Emili Santos Bach
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