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Acta 01/18 
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           ACTA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. de la sessió:  01/18 
Data:   09 de gener de 2018 
Caràcter:   Ordinària 
Horari:   de   19:30h  a  19:52h 
Lloc:    Saló de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Alcalde-President:  Francisco Guisado Santano 
 
Tinents d’alcalde:  Sandra Fernández Cuadra, 1a. Tinent d’Alcalde 
    Valentín Robles Rodríguez, 2n. Tinent d’Alcalde 
    Amparo Hernández Dengra, 3a. Tinent d’Alcalde 
Regidors/es:   Vanessa Massons Vives 
    Mariano Ruiz Comino 

 Carles A. Casanova Miranda  
 Maria Sayavera Seuba 

    Xavier Garcia Marimon 
 Pep Solé Vilanova 

    Ramona Vila  Mensa 
 
Responsable Tècnic:  Antoni Pujadó Estany 
Secretari - Interventor: Roberto Moral Álvarez 
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:30  hores del dia 09 de gener 
de dos mil divuit, es constitueix el Ple amb el quòrum necessari, atesa l’assistència  
dels membres de dret que formen la Corporació a l’ encapçalament enunciats. 
 
Seguidament l’Alcaldia obre la sessió per a debatre i sotmetre a votació els següents 
assumptes compresos a l’ordre del dia format.  
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació sessió anterior  

2.- Resolucions alcaldia: 

2.1 Coneixement 



 

 

3.- Xifra de població a 01.01.2017. 

4.- Jutge/essa de Pau substitut/a – proposta de nomenament. 

5.- Creació Fitxer parcialment automatitzat COMUNICACIÓ – IMATGE de l’Ajuntament. 

6.- Declaració de Fallits desembre 2017- proposta operativa 

7.- Concertació operació de tresoreria -  Ex. 2018 

8.- Urgències. 

9.- Precs i preguntes.  

 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                    

Exp. A1022017011 
  

Es presenta a consideració del Plenari  l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
caràcter extraordinari amb núm. 11/2017, desenvolupada el passat dia 27 de desembre 
de 2017. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm. 
11/2017 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
  
 
2. RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
 
2.1 CONEIXEMENT 
 
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde durant 
període del mes de desembre de 2017, comprensives dels números 835 a 864, 
ambdues incloses, les quals han estat a disposició de tots els regidors i regidores, des 
que fou convocada la sessió d’aquest plenari. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 2.1 
 
 
3.- XIFRA DE POBLACIÓ A 01.01.2017 
 
Finalitzat el Termini per resoldre les possibles incidències sorgides entre l’Ajuntament 
d’Òdena i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) arran de la gestió de les variacions al 
Padró municipal d’habitants de l’any 2016 amb data efectiva a 1 de gener de 2017.  
 
En constatar-se que no existeixen diferències entre les dades que proposta l’INE i les 
que ha facilitat la Diputació de Barcelona, a qui l’ajuntament té delegada la gestió 
operativa ordinària del Padró Municipal d’ Habitants. 
 
Atenent la normativa vigent de referència quant la gestió de les dades padronals d’ 
habitants del municipi. 
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 Es proposa a aquest Plenari  l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Prendre coneixement del següent resum numèric municipal del fitxer padronal 
de l’INE amb data 1 de gener de 2017, referit a aquest municipi d’Òdena –codi  08143-, 
segons el literal baix reproduït: 
 
Xifres  Població a 1 de gener de 2017 
 

 

Homes 1854                 Dones  1760 

 

Segon.- Enviar ressenya operativa de la present verificació a l’àrea de gestió padronal 
corporativa, als efectes de gestió previstos a la normativa d’aplicació. 
 
Alcaldia presenta al Plenari el sentit bàsicament procedimental de la proposta d’ acord 
integrada en el present punt de l’ ordre del dia. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text operatiu, el present punt se sotmet a 
votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
4.- JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A –PROPOSTA DE NOMENAMENT   
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la sessió 
que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2014 va prendre coneixement de la propera 
finalització del nomenament del Jutge de Pau titular i del substitut d’Òdena pel 
transcurs del termini de quatre anys pels quals foren nomenats i requerir a l’Ajuntament 
perquè s’iniciés el procediment d’una nova elecció i proposta de nomenament.  
 
En data 22 i 25 de juliol de 2014, respectivament, l’Ajuntament va rebre la notificació de 
l’acord esmentat així com el requeriment de la Secretaria de Govern del TSJC, a partir 
dels quals, l’alcaldia va emetre providència d’incoació del corresponent expedient. 
 
En data 14 d’octubre de 2014, el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta, va proposar 
el nomenament de la Sra. Carme Romeu Sebastià com a jutgessa de pau titular i a la 
Sra. Montserrat Segura Gras com a jutgessa de pau substituta.  
 
En data 28 de novembre de 2014, la Secretaria de govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va trametre un certificat de l’acord adoptat per la Comissió de la 

ALTES COMPTABILITZADES BAIXES DESCOMPTADES Població 
01.01.2017 

234 227 3614 

Naixements Canvi 
 Residència 

Omissió Defunció Canvi 
Residència 

Caducitat 
Inscripció 

Duplicat Inscripció 
indeguda 

 

44 190 0 19 199 1 0 8  



 

 

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18 de novembre 
de 2014 en relació al nomenament de jutgessa de pau titular del municipi on constava 
el nomenament de la Sra. Maria Carme romeu Sebastià.  
 
En data 18 de desembre de 2014, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va trametre un certificat de l’acord adoptat per la Comissió de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25 de novembre 
de 2014 en relació al nomenament de la jutgessa de pau substituta en el qual es 
donava compte d’una possible incompatibilitat en l’activitat laboral de la persona 
proposada per el càrrec de jutgessa de pau substituta i que procedia que se la requerís 
per a que en el termini de 8 dies optes per l’activitat laboral o pel càrrec de Jutgessa de 
pau Substituta d’Òdena entenent-se que en cas de no acreditar l’extrem anterior 
s’entendria que renuncia al càrrec.  
 
En data 30 de desembre de 2014, es va trametre a la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya el recurs presentat per la Sra. Montserrat Segura 
Gras. 
 
En data 10 de març de 2015, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va trametre un certificat de l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 24 de febrer de 2015 en 
relació al nomenament de la jutgessa de pau substituta en el qual es s’acordava 
denegar la proposta per el càrrec de jutgessa de pau substituta d’Òdena per entendre 
que la seva activitat laboral és incompatible amb el desenvolupament de càrrec. En el 
mateix escrit ens comunicaven que s’havien d’iniciar novament els tràmits per a la 
proposta de nomenament de la Jutgessa de pau substituta d’Òdena.  
 
En data 12 de febrer de 2015 per mitjà de providència de l’alcaldia es disposava la 
incoació de l’expedient corresponent.   
 
Publicat un anunci sobre la futura vacant i la possible presentació de sol·licituds  al 
BOPB del dia 27 de març de 2015, juntament amb publicitat als llocs habituals, el 
termini per a sol·licitar prendre part en l’elecció va finalitzar el dia 26 d’abril de 2015.  
 
Durant el termini de presentació no es va presentar cap sol·licitud per la qual cosa, 
d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, 
si no hi ha sol·licitant, ell Ple de l’Ajuntament restarà habilitat per elegir lliurament. 
L’expedient no va tenir resolució.  
 
En data 19 d’abril de 2016 per mitjà de providència de l’alcaldia es disposava la 
incoació d’un nou expedient.   
 
Publicat un anunci sobre la futura vacant i la possible presentació de sol·licituds  al 
BOPB del dia 29 d’abril de 2016, juntament amb publicitat als llocs habituals, el termini 
per a sol·licitar prendre part en l’elecció va finalitzar el dia 28 de maig de 2016.  
 
Durant el termini de presentació no es va presentar cap sol·licitud per la qual cosa, 
d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, 
si no hi ha sol·licitant, el Ple de l’Ajuntament restarà habilitat per elegir lliurament. En 
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 data 5 de juliol de 2016 el ple de l’ajuntament va deixar la proposta sobre la 
taula en detectar-se incidència relativa al requisit de residència al municipi 

del candidat que es proposava per a la seva designació com a jutge de Pau substitut 
del municipi.   
 
En data 4 d’octubre de 2017, s’ha rebut de la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya una nova notificació requerint per a que s’iniciïn 
novament els tràmits corresponents per la proposta de nou Jutge/essa de Pau d’Òdena.  
 
En data 23 d’octubre de 2017 per mitjà de providència de l’alcaldia es disposava la 
incoació de l’expedient corresponent.  
    
Publicat un anunci sobre la futura vacant i la possible presentació de sol·licituds al 
BOPB del 7 de novembre de 2017, juntament amb la publicitat als llocs habituals, el 
termini per a sol·licitar prendre part en l’elecció va finalitzar el dia 8 de desembre de 
2017. 
 
Durant el termini públic de presentació es va presentar una única sol·licitud que 
correspon a la següent persona:  
 

• Sra. Rosa Seuba Domenech. 
 

De les dades aportades per la persona interessada és possible concloure la seva 
idoneïtat per al càrrec de referència. 
 
Referència de legislació aplicable: 

 
• Llei Orgànica (LO) 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial: articles 99 a 103 i 

395. 
• Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau: articles 4 a 6, 20, 21 i 28 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: art. 22.2.p)  
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya: art. 52.2.q) 
 
En consideració als antecedents i legislació aplicable, de conformitat amb les facultats 
atribuïdes al Ple municipal i atès el que disposa l’article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i els articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau, es proposa l’ adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.-  Proposar el nomenament de la Sra. Rosa Seuba Domenech DNI núm. 
38.167.637-B, resident a Òdena, jubilada, com a Jutgessa de Pau substituta del 
municipi d’ Òdena. 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord per mitjà de certificació, al Jutge Degà de 
Primera Instància i Instrucció d’Igualada per tal que elevi la proposta a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes del posterior 
nomenament. 
 



 

 

Alcaldia presenta al Plenari les diferents circumstàncies concorrents a la proposta de 
nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a finalment constituida. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text operatiu, el present punt se sotmet a 
votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
5.- CREACIÓ FITXER PARCIALMENT AUTOMATITZAT COMUNICACIÓ –IMATGE DE 
L’AJUNTAMENT  
 

Exp.: 156/2017 – B1192017002 

Per mitjà d’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió que va tenir lloc el 
dia 20 de juny de 2017 es va aprovar l’informe d’implementació de la primera fase de 
treball comunicatiu, redactat pels Serveis de Comunicació de l’Ajuntament d’Òdena. La 
gestió d’aquest servei implica la recopilació i tractament de dades personals. 

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, en 
endavant LOPD, obliga a legalitzar les bases de dades o qualsevol aplicació 
informàtica que contingui referències d’identificació de persones. 
 
L’article 20 de la LOPD i l’article 52 de l’RLOPD estableixen que la creació, modificació 
o supressió de fitxers de les Administracions Públiques haurà de fer-se per mitjà de 
disposició general, aprovada pel Ple municipal, i publicada al butlletí oficial 
corresponent, de forma prèvia a la notificació i a la sol·licitud d’inscripció en el Registre 
de fitxers de titularitat pública. 
 
Consta a l’ expedient format informe de secretaria-intervenció de referència. 
 
Atenent els antecedents operatius succintament exposats, es proposa al Plenari 
corporatiu l’ adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Crear conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, i en concordança amb els articles 52 i següents del 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal el fitxer que es contempla en l’Annex I i sol·licitar la seva 
inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. 

Segon. Publicar íntegrament el contingut de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer. Notificar a l’ Autoritat Catalana de Protecció de dades i l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades el contingut dels presents acords. 

ANNEX I 

Fitxer: COMUNICACIÓ -  IMATGE 
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 A) Finalitat del fitxer i ús previst pel mateix: 

• La finalitat del fitxer és el registre i gestió de les persones interessades en rebre 
les diferents comunicacions i publicacions en suport web (xarxes socials i 
formularis) i paper, que realitza l’ajuntament d’Òdena. 

B) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir les dades de caràcter 
personal o que resultin obligats a subministrar-les: 

• Usuaris dels serveis municipals, ciutadans, visitants d’actes realitzats per 
l’ajuntament. 

C) Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: 

• Del propi interessat mitjançant enquestes o entrevistes, formularis en suport 
paper, també a través de mitjans telemàtics. 

D) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

• Fitxer informàtic individualitzat i expedients en format paper. 
• Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal o 

electrònica i telèfon de contacte. 
• Dades de característiques personals: sexe, edat, data i lloc de naixement i 

municipi de procedència 

E) Cessions de dades de caràcter personal: 

• A l’encarregat del tractament (Servei de Comunicació extern) 

F) Transferències de dades que es preveuen a països tercers: 

• No hi ha previstes transferències internacionals de cap tipus 

G) Administració responsable del fitxer: 

• Ajuntament d’Òdena 

H) Serveis o unitats davant dels quals es pot exercitar els drets d’accés, rectificació 
i cancel·lació de dades: 

• Ajuntament d’Òdena. Pl. Major, 2    08711 Òdena (Barcelona) 

I) Mesures de seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible: 

• Nivell baix 

J) Sistema de tractament 



 

 

• Fitxer parcialment automatitzat (base de dades informàtica). 

Alcaldia presenta el sentit procedimental de la proposta d’ acord integrada en aquest 
punt plenari, en tant que obligació normativa de registre oficial del fitxer creat per a 
tractament operatiu de dades comunicatives. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt se sotmet a 
votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
6.- DECLARACIÓ FALLITS DESEMBRE 2017-PROPOSTA OPERATIVA 
 

Expt.:  239/2017 - C1412017007  
– Fallits desembre 2017 

 
Esgotada la gestió del cobrament respecte dels deutors que figuren en les relacions 
annexes de propostes de fallits, que seguidament es detallen, pels imports que 
igualment s’especifiquen, sense arribar a obtenir la realització total dels seus 
descoberts. 
 
 

Núm. Rel. Rebuts Import relació 

17009 34 3.118,74 

17010 48 47.817,74 

17011 4 591,51 

17012 2 11.047,65 

17013 1 83,61 

17014 88 22.716,90 

TOTAL ............................................................................................ 85.376,15 

 
ATÈS, que en l’expedient elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona hi figuren informes segons els quals els deutors que hi consten no han 
posseït ni posseeixen en l’actualitat cap mena de béns, i que en alguns casos es 
desconeix la seva localització actual.  
 
ATÈS, que resulta provada en deguda forma la insolvència dels deutors als quals es 
refereix l’esmentat expedient, pel que procedeix declarar fallits als obligats al pagament 
i incobrables els seus crèdits. 
 
Es proposa a aquest Plenari l’adopció dels següents ACORDS : 
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 PRIMER.- Declarar fallits per insolvència i/o per desconèixer la seva 
localització actual, als deutors que figuren en les relacions annexes de 

propostes de fallits, que seguidament es detallen, pels imports que igualment 
s’especifiquen.  
 

Núm. Rel. Rebuts Import relació 

17009 34 3.118,74 

17010 48 47.817,74 

17011 4 591,51 

17012 2 11.047,65 

17013 1 83,61 

17014 88 22.716,90 

TOTAL ............................................................................................ 85.376,15 

 
SEGON.- Declarar crèdits incobrables la suma de 85.376,15 euros que deuen els 
contribuents compresos en les esmentades relacions de fallits.  
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i a la Tresoreria Municipal, a efectes de la seva constància en 
comptabilitat. 
 
El tècnic responsable econòmic operatiu Sr. Pujadó presenta al Plenari el present punt 
plenari, tot exposant les línies generals de la proposta de declaració de faliits –
desembre 2017 formada. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt se sotmet a 
votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
7.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA – EX. 2018 
 

Exp.: C1112016003 
 

Atès la necessitat de formalitzar una operació de tresoreria per un import total de 
600.000,00 euros. 
  
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 19 de desembre de 2017. 
 
Constant a l’ expedient format informe dels serveis econòmics-intervenció corporativa. 
 
Atenent el que disposa la normativa vigent de referència –bàsicament el RDL  2/2004 
de 5 de març – TRLRHL. 
 



 

 

Es proposa al Ple corporatiu l’adopció dels següents ACORDS : 
 
PRIMER.-  Concertar l’operació de tresoreria que seguidament es detalla: 
 
a) Operació de tresoreria a formalitzar: 
 
Entitat BBVA 
Import màxim a disposar 600.000,00 euros 
Comissió d’obertura 0,07 % 
Comissió no disponibilitat 0,0250 % trimestral 
Altres comissions 0,00 % 
Tipus interès disposat Fix: 0,05% 
Període operació 1 any comptat des de la data de formalització 
 
SEGON.- Enunciar que una vegada formalitzada l’ operació de crèdit dalt enunciada, 
es comunicarà a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 

TERCER.- Facultar l’Alcalde-President per formalitzar l’operació de tresoreria Ex. 2018 
de referència, amb les condicions operatives establertes en el punt primer dels 
presents acords.  
 
Alcaldia cedix l’ús de la paraula al tècnic responsable operatiu de l’àrea de Tresoreria 
Sr. Pujado, qui presenta al Plenari les característiques econòmiques bàsiques de la 
proposta de concertació d’operació de crèdit a curt termini objecte de la present 
proposta plenària.  
 
L’alcalde Sr. Guisado indica tot seguit que estem davant d’un mecanisme financer 
comú a les administracions públiques que opera amb denominació genèrica de 
“pòlisses de tresoreria”, les quals normalment resolen tensions puntuals de liquiditat, 
sent la seva una projecció limitada amb referència a l’ any natural en que són 
concertades. 
 
 
No succintant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt se sotmet a 
votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
8.- URGÈNCIES  
 
No es proposen punts a incloure per raó d’urgència en la present sessió plenària de 
caràcter ordinàri . 
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 9. PRECS I PREGUNTES  
 

 
Sol·licita la paraula en aquest punt el regidor Sr. Solé, per tal de presentar a l’ equip de 
govern les següents qüestions de referència: 
 
-Decrets d’alcaldia amb núms. 839 i 867 –tot demanant explicacions aclaratòries que li 
són facilitades des d’ alcaldia i amb intervenció complementària del regidor Sr. Valentí 
Robles. 
-Document acreditatiu de la necessitat real d’ habitatge social al municipi: l’ ha demanat 
en diverses ocasions en aquesta mateixa seu plenària i encara no li ha estat facilitat.  
Li exposa al respecte la regidora Sra. Massons que el treball s’ està desenvolupant i 
que la previsió operativa és que en breu es pugui comptar amb el document tècnic 
conclòs. 
- L’ herbicida Glisofat ha estat qüestionat fins i tot en instàncies europees atenent la 
seva potencial perillositat per als nens... tot i no ser encara formalment  il·legal el seu 
ús, el regidor Sr. Solé demana a l’ equip de govern si l’ empresa de jardineria municipal 
usa aquest producte i si fos així demana que se li requereixi a no usar-lo atenent la 
seva perillositat. L’ alcalde Sr. Guisado indica al respecte que no estava al cas d’ 
aquest fet però que en tot cas comparteix la preocupació exposada i demanarà als 
serveis tècnics corporatius que aportin dades al respecte per actuar en conseqüència. 
-Al Plenari passat com a grup municipal varem demanar actuar al tram de carretera cap 
a Igualada que ja és de titularitat municipal i sens va comunicar que s’ estaven 
treballant propostes de referència des de la Mancomunitat....què podríem accedir a 
dites propostes, pregunta el regidor Sr. Solé; Alcaldia respon afirmativament a tal 
possibilitat, tot exposant que en el marc del projecte general de Via Blava a l’ Anoia hi 
ha un treball tècnic diferenciat en el que es preveuen actuacions als municipis de 
Vilanova del Camí , Güells i Òdena. 
-Sol·licita també el regidor Sr. Solé si li podrien enviar dades recull de l’ exercici 2017 
de les diferents actuacions generades per incidències comunicades a través de l’ 
aplicatiu “ Linia Verda”: cap problema en facilitar aquesta informació, indica Alcaldia. 
-una darrera qüestió: quin és l’ import econòmic al que ascendeix el deute corporatiu a 
data de referència 31.12.2017 ? –l’ alcalde Sr. Guisado preveu al respecte que des de 
la Tresoreria municipal es faci arribar aquesta dada als diferents grups municipals, per 
al seu coneixement operatiu. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte i desenvolupat  l’examen i consideració dels 
diferents punts que integraven l’ ordre del dia plenari, Alcaldia dona per conclosa la sessió 
a les 19:52h tot agraint la seva presència tant als regidors/es com al públic en general 
assistent a l’ acte. 
 
 
El secretari-interventor                                                         Vist-i-plau, Alcaldia  
 
Roberto Moral Álvarez                                                             Francisco Guisado Santano 
 
 
 


