AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 e-mail ajuntament@sentiu.cat web:sentiu.ddl.net

FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 77

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!!!
2,5 kmts Canonada aigua S. Miquel

Estació potabilitzadora

Dipòsit del Francès
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AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 E-mail ajuntament@sentiu.cat

Parc Lúdic Gent Gran

Tancaments metàl·lics Ajuntament

Arranjament camins per aiguats 2013

Barana tram urbà riu

Neteja llera riu Sió
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AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 E-mail ajuntament@sentiu.cat

Gestió forestal: sanejament boscos

Arranjament Carretera antiga LV-3025

Jardí i barana Roseret -Pl. Creu

Reforma Portell Cal Hereuet

Canvi Cistelles Basquet + Porteries

Reforma Escola: Connexió Aules
e
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AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 E-mail ajuntament@sentiu.cat

Reforma teulada vestidors piscina
e

Construcció magatzem Corral Vila
e

Sanejament i enjardinament Escales de la Creu
e

Sanejament illeta i accés carretera
C-26 – Camí de Muller

Obertura pas vianants a rotonda
accés poble + espai voluminosos

e

e
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Cost Obra: ??????? €

Cost Obra: ??????? €

AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 E-mail ajuntament@sentiu.cat

Cementiri: Integració cementiri no
catòlic + Pintura + Reformes

Plaça de l’Ajuntament:
remodelació, enjardinament i baranes

Empedrat plaça C/Solana-Portell
e
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Cost Obra: ??????? €

AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 E-mail ajuntament@sentiu.cat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 18 DE MAIG DE 2015
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia divuit de Maig de dos mil quinze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix
la presidència del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la
composen, regidors senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran. Igualment hi són
presents els regidors senyors Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny, Josep Torres Flores i
Josep Pedrós Vilardell.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat acorda
aprovar les següents llicències d’obres:
Expd. 12/2015, a Ramon Figueres Masana, per fer un sòcol a la façana que afronta amb la plaça
de C/ Solana, 24, de la seva vivenda de C/ Solana, 22.
Expd. 13/2015, a Mª Teresa Sorigué Baró per construcció de tanca amb malla metàl.lica damunt
de muret de formigó, segons croquis, al solar posterior a la seva vivenda e C/ Riu Sió, 16.
Expd. 14/2015, a Agustí Manresa Pla, per reformar la cuina de la seva vivenda de C/ Verge de la
Guardiola, 15.
Expd. 15/2015, a José Alcázar Egea, per pròrroga de la llicència de construcció d’habitatge
unifamiliar aïllat a la parcel.la 33 de la Urbanització Sant Miquel, atorgada en aplicació de la
disposició final 2ª de la Llei 9/2014 de 31 de Juliol i segons Informe Tècnic de 11/05/2015.
Expd. 16/2015, a Jaume Prat Beltran, per reparació de la coberta de la casa de Plaça Major, 10.
3.- ORDRE D’EXECUCIÓ, PRÈVIA AUDIÈNCIA, PER ROMPUDA DE TERRENY FORESTAL I
OCUPACIÓ DE PART DE LA PARCEL.LA Nº 384 DEL POLÍGON 2.
Vist l’expedient informatiu obert en aquest Ajuntament arrel de l’acta de denúncia DOI-030261, de
data 30/08/2014, del cos d’Agents Rurals, per causa de rompuda de terreny forestal en les
parcel.les 384 i 385 del polígon nº 2 del t.m. de la Sentiu de Sió realitzada presumptament per
Jaume Prat Beltran, la Junta de Govern acorda:
Primer.- Iniciar procediment per a que per part del Sr. Alcalde es cursi ordre d’execució a l’empara
de l’article 83 del referit Decret 64/2014 així com al que s’estableix als arts. 98 i 99 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Segon.- Donar tràmit d’audiència al Sr. Prat, abans de la proposta de resolució, de conformitat
amb l’art. 84 de la Llei 30/1992, de 20 de Novembre, del Règim Jurídic de les AAPP i del P.A.C.
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Tercer.- La referida Ordre d’Execució contindrà les següents determinacions:
a) Que la parcel.la 384 del polígon 2, és propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
b) Que l’esmentada parcel.la, en una superfície de 0,4546 Hes. ha estat alterada per causa
de moviment i anivellacions portades a terme sense cap autorització ni llicència per part de
Jaume Prat Beltran.
c) Que per part del mateix autor de l’alteració i al seu càrrec, s’ha de restarurar, en el termini
de 6 mesos, la part alterada de la referida parcel.la 384 i s’ha de restituir el pas que existia
en la mateixa per poder accedir a les parcel.les 480 i 368 des del camí de la Serra de la
Bassa i segons les directrius de l’Informe de 27/04/2015, de l’Arquitecta Comarcal en
funcions de Tècnica Municipal.
Així mateix i atenent l’informe tècnic dels Serveis Territorials del DAAM caldrà que pel seu compte
el Sr. Prat es facin les següents actuacions:
- Deixar d’erm el terreny ocupat de l’Ajuntament.
- Restituir el camí de pas que existia.
- Afitar, amb l’Ajuntament, els límits de les parcel.les núms. 384 i 385.
Quart.- Que si transcorregut el termini d’execució referit en el punt anterior, la persona obligada no
porta a terme l’ordre d’execució, l’Ajuntament per la seva condició d’òrgan competent en aquest
assumpte ordenarà l’execució forçosa, segons s’estableix en l’art. 93 del repetit Decret 64/2014.
Cinquè.- De conformitat amb l’art. 84 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, el Sr. Prat disposarà d’un
termini de 15 dies, a comptar des de la data de rebuda de la notificació per a fer les al.legacions
que consideri adients.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les .21:35 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 20 DE MAIG DE 2015
Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós
Regidors
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran

A la Sentiu de Sió a vint de Maig de dos mil quinze,
a les 21:00 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
El Regidor Sr. Pedrós, va excusar la seva
assistència.
Es obert l’acte per la presidència i es passa a
deliberar sobre el següent ordre del dia.

Secretari:
Jaume Alà Blanch
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- PUOSC 2012.- CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 6 I ÚLTIMA – “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA
DE RESERVA D’AIGUA POTABLE I UNA ETAP PER A L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA
SENTIU DE SIÓ.Vista la certificació d’obres nº 6 (última) corresponent a la “Construcció d’una bassa de reserva
d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió” per import de
3.945,21 € executada durant el mes d’abril de 2015 per part de l’empresa Benito Arnó e Hijos,
SAU, que ha estat expedida per al director facultatiu Sr. Xavier Díaz Vendrell el 30/04/2015, és
aprovada per unanimitat per part del Ple.
Atès que tal obra és inclosa la PUOSC baix el n´º 679/2012, tal certificació, en triplicat exemplar,
serà tramesa al responsable de la tramitació administrativa del PUOSC dels Serveis Territorials de
Governació i Relacions Institucionals a Lleida, a l’efecte de justificant per a la sol.licitud de la
subvenció del 95% del seu import que li correspon del PUOSC 2012, que un cop rebuda, serà
transferit igual import a l’empresa creditora a l’efecte Benito Arnó e Hijos, SAU.
En relació a la mateixa obra el Sr. Alcalde dóna compte de la certificació de les obres de millora
respecte a les projectades, que ha lliurat el mateix Director Facultatiu, que són a càrrec de
l’empresa adjudicatària de la contractació, que equivalen a 50.000,00 €, import igual a l’ofertat en
la licitació. El Ple queda assabentat.
També i en relació a tal obra el Sr. Alcalde dóna compte de l’acta de recepció de la mateixa, que
signarà el propi Sr. Alcalde, com a representant de la part promotora; el representant legal de
l’empresa adjudicatària i el Director Facultatiu. El Ple queda assabentat.
3.- INFORMES DE L’ALCALDE.A continuació, el Sr. Alcalde manifesta que amparat per l’article 69 de la Llei de Bases de Règim
Local i l’article 154.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a iniciativa
propia, vol donar el següent informe:
Informe de gestió municipal 2011-2015
Arribat el final de la legislatura cal retre comptes de la gestió municipal d'aquests quatre últims
anys, és per aquest motiu que l'Alcalde vol fer avinent a la composició del Ple Municipal i al poble
de la Sentiu els detalls que han configurat i regit l'actuació del Consistori considerant que la millor
manera de fer-ho és parametritzant aquesta atenent a criteris de millora de gestió, millora
d'infraestructures i equipaments, realització d'activitats i lleure i finalment, entrant en
consideracions de tipus econòmic, per tal de donar coneixement de les subvencions rebudes pel
consistori durant aquest quadrienni i del sanejament del deute realitzat en aquest mateix període.
1.- Normalització i millora de la gestió
Les actuacions realitzades en aquest àmbit, han estat entre altres les següents:
- Dotació d'equipaments informàtics i millora dels existents en les dependències municipals.
- Posada en funcionament de l'aplicació informàtica Apeiron Software, que ha permès portar la
gestió contable des del propi ajuntament, sense dependència de recursos externs.
- Regularització de la situació laboral del personal de neteja i dels socorristes de piscina en la
seva contractació. En aquest últim cas aquesta regularització ha suposat disposar del servei a un
cost 0 al ser subvencionat el servei de Socorrista integrament per la Diputació de Lleida.
- Actualització permanent de la pàgina Web municipal incorporant-hi plataformes de tramitació
ciutadana i publicant els diferents Butlletins d'Informació Municipal.
- Posada en funcionament del servei públic de pregons mitjançant l'aplicació E-Bando que permet
la seva recepció per mitjà d'aparell de telefonia mòbil.
- Revisió i actualització del cadastre d'urbana en benefici de l'equitat tributaria de tots els
ciutadans.
8

- Regularització de la situació urbanística de les instal·lacions de Vidres Viola amb la signatura del
conveni d'aprofitament urbanístic que ha suposat un ingrés per les arques municipals de
90.407,65 €.
- Normalització del pagament del deute de l'Ajuntament amb la Societat General d'Autors SGAE,
anul·lant els diferents requeriments fets per aquesta institució.
- Instal·lació de diferents punts d'informació pública.
2.- Millora d'infraestructures i equipaments municipals
Cal destacar en aquest sentit les següents actuacions:
- Col·locació de tancaments metàl·lics en portes i finestres de tot l'edifici de l'Ajuntament i
remodelació de la seva plaça exterior.
- Reforma del cementiri -teulades nínxols, voreres i pintura- i integració del cementiri no catòlic.
- Construcció d’un nou magatzem municipal al Corral de la Vila.
- Sanejament de la llera del riu i col·locació de baranes en tot el seu tram urbà.
- Instal·lació d'un desfibril·lador.
- Gestió forestal, neteja i sanejament de boscos, millora de camins i redacció d'un projecte per
enquitranament de diferents camins veïnals redactat per tècnics del Departament d'Agricultura.
- Elaboració del Pla Director d'Aigua que ha marcat el full de ruta per la construcció del Dipòsit del
Francés, de la nova planta potabilitzadora i de la connexió de la xarxa d'aigua de la Urbanització
Sant Miquel amb la xarxa publica del municipi mitjançant la construcció d'uns 2,5 kmts. de
canonada.
- Compra d’un tractor talla gespa i altra maquinaria a disposició de la brigada municipal (maquines
Kartcher d'aigua i aire, talladora de bardises, refinadora camins).
- Enjardinament i sanejament de les Escales de la Creu, empedrat del Portell de Cal Hereuet i
plaça del carrer Solana/Portell.
- Instal·lació de nous punts de llum en zones amb deficiència lumínica a la part alta del poble i
redacció del projecte per la renovació integra de l'enllumenat del municipi redactat per tècnics de
la Diputació de Lleida.
3.- Activitats i lleure
Entre altres activitats:
- Organització de camps de treball (instal·lació de baranes riu).
- Participació en el Projecte JoVa (voluntariat de joves que ha permès el sanejament de les
escales de la Creu i la pintura de diversos equipaments municipals).
- Cursa de la Serp (implicació de la regidoria de Joventut i col·laboració de l'Ajuntament en la
seva organització).
4.- Subvencions rebudes i reconegudes a favor de l'Ajuntament
S’indiquen exclusivament les subvencions rebudes per la realització d’activitats i per la nova
construcció d’infraestructures i equipaments així com el seu sanejament i manteniment per un
import total al llarg d’aquest quatre últims anys de 563.880,26 €. Es detallen desglossades per
anualitats i amb el detall de l’import de cadascuna i el concepte subvencionat en l’Annex (1) que
s’adjunta.
No es contemplen les aportacions rebudes per l’Ajuntament derivades del Fons de Cooperació
Local, de la participació en els Tributs de l’Estat, de les retribucions de càrrecs electes i de les
liquidacions de l’Organisme Autònom de Recaptació de la Diputació de Lleida, per entendre que
aquestes anirien destinades a finançar les despeses fixes del Consistori.

ANNEX (1)
ANY

2011
2011
2011

SUBVENCIONS

IMPORT

IEI - PROJECTES CULTURALS "Obra de
Teatre"
Diputació Lleida - Fira Cultures trobades"
Consell Comarcal - Oferta cultural Diables
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720,00
1.500,00
500,00

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Admin. Oberta Catalunya- Ordinadors i
despatx
IEI - Activitats Firals
Consultori mèdic
Direcció Gral. Joventut - Pla Local
Joventut
Diputació Lleida- Espai Lúdic i de Salut
Consell Comarcal - Oferta cultural Diables
IEI - Oferta Cultural "Cine a la Fresca"
IEI - Projectes culturals "diables"
Diputació de Lleida - Compra terrenys
bassa"
Diputació de Lleida - Socorristes
Diputació Lleida - Tancaments alumini
Ajuntam.
Dep. Gov. I Rel. Institucionals - "Aiguats
2013"

2013

Diputació de Lleida - Neteja llera riu Sió
Diputació de Lleida - Compra
desfibril.lador
Direcció Gral. Joventut - "Camp de
Treball"
IEI - Projectes Culturals - "Cercavila de
Foc"

2013

IEI - Oferta Cultural "Cine a la Fresca"

2013

Diputació de Lleida - Socorristes

2013

Diputació de Lleida - Consultori Mèdic
Dep. d'Agricultura i Coum. EurpoeaGest. Forest.

2013
2013

2013
2014
2014

Diputació Lleida - Direcció Gral. Joventut
Diputació de Lleida - Enfonsament
carretera

2014

Diputació de Lleida - Socorristes

2014

Diputació de Lleida - Consultori Mèdic
Diputació de Lleida - Compra aparell
Electrocard.
IEI- Projectes Culturals - "Actuació Màgic
Xema"
Dep. d'Agricultura i Com. Eurpoea- Gest.
Forest.
Dep. d'Agricultura i Com. EurpoeaMillora Vials
Diputació de Lleida - Millora aigua ús
públic

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

Diputació de Lleida - Reforma Cementiri
PUOSC-2012 Bassa + ETAP + Canonada
S.Miquel
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6.000,00
1.200,00
3.735,92
2.012,00
14.062,50
450,00
500,00
440,00
15.000,00
5.32
3,28
15.00
0,00
4.93
6,80
18.00
0,00
1.77
1,28
5.63
4,12
60
0,00
50
0,00
5.96
5,00
4.17
4,26
27.10
4,10
1.00
0,00
11.00
0,00
6.04
0,80
4.13
1,92
1.55
1,21
50
0,00
17.52
4,28
3.60
0,00
20.00
0,00
17.00
0,00
307.762
,00

2015

Diputació de Lleida - Reforma magatzem
Casa Vila

2015

Diputació de Lleida- Arranjaments places

Total Subvencions ……………..

18.00
0,00
20.64
0,79
563.88
0,26

* S'indica exclusivament les subvencions rebudes per la realització
d'activitats i per la
nova construcció d'infraestructures i equipaments així com el seu sanejament
i manteniment.
No es comtemplen les aportacions rebudes per l'Ajuntament derivades del
Fons de Cooperació
Local, de la participació en els tributs de l'Estat, de les retribucions de càrrecs
electes i de les
liquidacions de l'Organisme Autònom de Recaptació de la Diputació de Lleida,
per entendre
que aquestes anirien destinades a finançar despeses fixes de la
Corporació.
* També s'han realitzat obres fruit de la gestió de l'Ajuntament però
executades pels
diferents Departaments de la Generalitat com són la connexió d'aules del
centre escolar
i l'accés a Muller des de la C26,que ja no han derivat en subvenció al ferse'n càrrec de la
despesa directament el Departament
respectiu.
5.- Sanejament del deute viu del Consistori i estat actual de les finances municipals
Detallat partida a partida en l’Annex (2) adjunt. Cal destacar el sanejament total del deute informat
a l’inici de la legislatura ja que es tanca amb un romanent positiu de 4.594,50 €, el que ha
representat un estalvi net de 273.357,68, fins i tot amb el pagament ja fet de totes les obres
realitzades , a dia d’avui, per la part que li correspon a l’Ajuntament

ANNEX (2)
Data: 20/05/2015
a) RELACIÓ DEUTE PER INVERSIONS
Tenint en compte que l'Ajuntament ja ha liquidat a l'empresa Arno el percentatge d'obra que anava al seu càrrec, ara queda exclusivament liquidar a dita
empresa les diferents certificacions del PUOSC en la mesura que la Generalitat vagi abonant-les, d'acord a l'estipulat al Plec de Condicions, per tant
el deute real del Consistori per inversions estaria saldat.
b) RELACIÓ DE DEUTES PER PRESTECS I BESTRETES
CREDITOR

DEUTE PDT.

La Caixa "Préstec 2003"

1627,72

La Caixa "Préstec 2006"

25728,40

DATA DEL DEUTE
Per PUOSC 2002 - venciment 1/10/2015
Per inversions 2006 - venciment al 1/12/2018
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La Caixa "Crédit ICO"

0,00

B.Popular.R.D.4/2012 de 24/02
TOTALS

AMORTITZAT Deutes legislatura anterior vts.: 5442,98 (22/12/13); 5442,98 (22/12/14)

120927,48

Deute anterior a 31/12/11 (268.322,64) - Amortitzats 147.395,16€

148283,60 (-)
c) RELACIÓ DE CREDITORS PENDENT DE VENCIMENT

CREDITOR

DEUTE PDT.

VENCIMENT DEUTE

Endesa

390,13

Venciment Maig

Gas Natural Servicios SDG

280,80

Venciment Maig

Decora Balaguer S.L.

197,79

Giro vto.25/05

Agropecuaris Fortuny S.L.

227,54

Giro vto. 30/05

Ferret. Viola S.L:

51,45

Giro vto. 30/05

Esclusivas Ramirez Arquero

19,60

Giro vto. 15/05

262,93

Venciment Maig

4141,02

Venciment Maig

Joan Montoliu
Gas Natural Servicios
J.Farre, S.A.

144,50

Vt. 30/05

Distribucions Areny S.L.

107,99

Vt. 21/05

48,40

Vt. 20/05

100,56

Vt. 20/05

Imprenta Servegraf
Endesa –Festa MajorCmtat.Regants Canal Urgell
Costers del Sió –Cassoles
Hierros Lleida S.L.

2098,82

Derrama 2015 Vt. 31/10/2015

162,00

Vt. 10/06

131,73

Vt. 7/06

3841,75

Vt. 12/06

Neumáticos Diaz Subias

164,78

Vt. 29/06

Ferret. Viola S.L:

233,17

Vt. 14/06

José Viola Riba S.L.

TOTALS

12604,96 (-)

Pendent de rebre factura de Check Sistems de la Festa Major
d) RELACIÓ DE SUBVENCIONS RECONEGUDES NO COBRADES PERÓ JA PAGAT
EL SERVEI U OBRA AL CONTRATISTA. PER TANT EL SEU COBRAMENT SUPOSARÀ
INGRÉS NET PER L’AJUNTAMENT
DEUTORS

IMPORT

CONCEPTE

Diputació Lleida

20000,00

Diputació Lleida

6192,24

Arrend-suminst-2015

Diputació Lleida

18000,00

Magatzem Corral Vila

Diputació Lleida

20640,79

Places Ajuntament + Solana

Gestió Forestal-DARP

3600,00

Generalitat (FCLC 2014)
Generalitat (PUOSC
Repar.Mant)

Construcció Planta Tractament Aigua

Millora camins

21957,82

Resto 2014 no cobrat

8169,98

Resto 2014 no cobrat

Generalitat Catalunya

800,00

Jutjat de Pau 2013

Generalitat Catalunya

800,00

Jutjat de Pau 2014

TOTALS

100160,83 (+)
e) SALDOS BANCARIS POSITIUS AL 20/05/2015

DEUTORS

IMPORT

La Caixa cta.7778

49123,32

BBVA

16198,91
TOTALS

CONCEPTE

65322,23 (+)

SALDO POSITIU CONJUNT
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4.594,50 €
RESUM
DEUTE INICI LEGISLATURA INFORMAT AL 24/10/2011 ..............

(-) 268.763,18 €

SALDO POSITIU ACTUAL AL 20/05/2015 ......................................

(+)

ESTALVI NET DEL PERÍODE ..................

4.594,50 €

(+) 273.357,68 €

Diligència de Secretaria-Intervenció.- L’Estat comptable de l’informe de l’Alcalde coincideix amb la Compta
General de l’Ajuntament a data de 20/05/2015.

Ja per acabar després de retre compte de la gestió realitzada i en vista dels resultats posats de
manifest només cal que agrair a totes les Institucions el seu ajut incondicional, amb especial
menció per la Diputació de Lleida i el Departament de Governació. Agrair també el suport i la
dedicació de tots i cadascun dels membres del consistori així com dels seus empleats i per últim
un agraïment molt especial per a tots els veïns, com a veritables artificis d’aquest benestar
municipal que avui podem presumir que patim, amb el desig de que perduri i es dilati al llarg del
temps.
GRACIES A TOTS.

No havent més assumptes a debatre, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:00
hores, de la que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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