ACTA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA 25 DE FEBRER DE 2010

Srs. assistents:

Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Va excusar l'absència:

David Rovira Minguella (CiU)
Josep Maria Poca Casanovas (CiU)
Maria Dolors Domènech Casabona (CiU)
Joan Amigó Morató (CiU)
Josep Maria Civit Orpinell (CiU)
Ferran Civit Martí (ERC)
Gerard Flor Vallverdú (ERC)
Antònia Sánchez Bautista (ERC)
Mònica Martí Bosch (ERC)
Josep Roig Pallàs (EV)
Josep M. Caffarel Serra
Maria Jesús Martín Trinidad (CiU)

L'Espluga de Francolí a vint-i-cinc de febrer de dos mil deu, a la Sala Polivalent
de l’Antic Hospital i essent les vint-i-dos hores, es van reunir sota la presidència
del Sr. Alcalde els regidors que al començament s'assenyalen, per tal de celebrar
la sessió ordinària del Ple municipal programada pel dia d'avui prèvia
convocatòria a l'efecte, i present el Secretari de la Corporació, pel Sr. Alcalde es
va obrir la sessió en primera convocatòria.

APROVACIÓ SI S'ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Lliurat prèviament l'esborrany de l'acta de la sessió anterior corresponent a la
celebrada el dia 28 de gener de 2010, va resultar aprovada per unanimitat de
tots els regidors presents.

CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
Seguidament es dona compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en data 27 i 28
de gener de 2010 i 1, 2, 8, 15, 16, 17 i 18 de febrer de 2010, còpia del quals
s’han lliurat al regidors conjuntament amb l'esborrany de l'acta de la sessió
anterior. Del contingut de tots els decrets esmentats, els regidors en queden
assabentats i per unanimitat els ratifiquen en el que sigui menester.

INICI DE L'EXPEDIENT EXPROPIADOR PER LA REALITZACIÓ DE
L'OBRA D'ACCÉS AL GARBER.
Aprovat definitivament per acord del Ple municipal en sessió de 27 d'agost de

2009, el projecte de l'obra "Adequació i accessos de la finca el Garber ”, que
conté la relació de bens i drets afectats que cal expropiar, amb la relació de
propietaris i descripcions.
Vist el que disposa la Llei i reglament d'expropiació forçosa, així com la Llei
7/1985 de 2 d'abril, 8/1987 de 15 d'abril, Decret 179/1995 de 13 de juny.
Atesa la disponibilitat pressupostària per fer front a les expropiacions amb
càrrec a la partida 179-6000 del pressupost de 2010, es proposa l'adopció dels
següents acords:
1r.- Estimar necessària la realització de l'actuació, i aprovar inicialment la
relació de propietaris, drets i bens afectats que cal expropiar, continguda al
projecte aprovat.
2n.- Exposar a informació pública pel termini de 20 dies, en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, en el BOPT, en un diari de normal difusió a la població, i amb
notificació personal als interessats, perquè els titulars de drets afectats per
l'expropiació puguin aportar totes les dades que permetin la rectificació dels
possibles errors que s'estimin comesos en la relació publicada, o be oposar-se
a l'ocupació o disposició dels béns o drets, per motius de forma o de fons que
s'han de fonamentar motivadament.
Als sols efectes de la rectificació d'errors en la descripció material i legal dels
béns, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer, al·legant tots els
antecedents o referències que s'estimin pertinents.
Si transcorregut el termini establert, no es presentés cap reclamació ni
al⋅legació es considerarà definitivament aprovada la relació de béns i drets
afectats, i es tindrà per iniciat l'expedient expropiador, amb invitació als
interessats a l'adquisició per mutu acord dels bens expropiats.
Posada a votació la proposta va resultar aprovada per majoria absoluta amb
nou vots a favor, 5 del grup de CiU i 4 del d'ERC, per una abstenció, la del
representant del grup d'EV.

APROVACIÓ
DE
LES
BASES
ESPECÍFIQUES
PER
A
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA RENOVACIÓ I
CREIXEMENT DELS COMERÇOS INCLOSOS DINS L'ÀMBIT
DELIMITAT DEL PLA DE BARRIS DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ .
Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 7
de juliol de 2008, va estar concedit l'ajut corresponent a la convocatòria de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,

per a la realització de l'actuació "Pla d'intervenció integral del barri del Nucli
Històric de l'Espluga de Francolí".
Entre les accions a dur a terme per a la reactivació del comerç al barri es va
preveure la de renovació i creixement, amb una inversió prevista de 100.000,00
€ en el període de 2010-2012.
Per tal de establir les normes que han de regir la concessió d'aquests ajuts, és
necessari dotar-se d'un reglament que fixi la normativa, procediment, etc, per
tal de que aquestes subvencions reuneixin els requisits de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat que fixa la legislació vigent
concretament el capítol primer del títol tercer del Reglament d'Obres Activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny
Per part dels serveis tècnics municipals s'ha procedit a la redacció d'aquestes
bases amb el títol de "Bases específiques per a l'atorgament de subvencions
per a la renovació i creixement dels comerços inclosos dins de l'àmbit delimitat
pel Pla de Barris de l'Espluga de Francolí"
Per tal de que es pugui aplicar és necessari procedir a la seva aprovació
reglamentària, i per aquest motiu es proposa al Ple municipal l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les "Bases específiques per a l'atorgament de
subvencions per a la renovació i creixement dels comerços inclosos dins de
l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de l'Espluga de Francolí ".
Segon.- De conformitat amb el que preveu l’art. 49 de la LRBRL, 178 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 63 del ROAS, obrir un
període d’informació pública per termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats
en el BOPT, DOGC, en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament i en un diari de
difusió a la població per a la presentació, si escau, de possibles al·legacions
que han de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Tercer.-.- Considerar, de no produir-se cap al·legació, definitiu aquest acord
procedint-se a la publicació integra del reglament i a la notificació prevista a
l'article 65.3 del ROAS.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el senyor alcalde, o
membre de la corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present
acord
Posada a votació la proposta va resultar aprovada per unanimitat dels deu
regidors presents dels onze que composen el plenari

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA
Prèvia declaració d’urgència, apreciada per unanimitat, s’acorda incloure
aquest punt en l’ordre del dia dels temes a tractar en la sessió plenària d’avui.
Presentada pel tècnic director de les obres “Renovació de diversos serveis al
carrer de Lluís Carulla i Canals” adjudicada a la UTE L'Espluga de Francolí,
constituïda per les empreses Teconfirmes SA i Cyopsa-Sisocia SA, la 8a.
certificació (liquidació de les obres) que ascendeix a la quantitat de 22.260,85 €,
acompanyada de la memòria de l'actuació, de la factura corresponent, i que
inclouen, si fos el cas, les justificacions de les partides alçades i preus
contradictoris acceptades per les parts.
Vist el que disposa l’article 218 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de
Contractes del Sector Públic, així com les particularitats establertes al Reial
decret Llei 9/2008, de 28 de novembre pel qual és crea un Fons Estatal
d'Inversió Local, es proposa la seva aprovació.
Posada a votació la proposta va resultar aprovada per unanimitat dels deu
regidors presents dels onze que composen el plenari

APROVACIÓ INICIAL DEL L'ESCUT DEL MUNICIPI DE L'ESPLUGA
DE FRANCOLÍ
Prèvia declaració d’urgència, apreciada per unanimitat, s’acorda incloure
aquest punt en l’ordre del dia dels temes a tractar en la sessió plenària d’avui.
Sobre aquest punt, i els dos següents relatius a la bandera i l'emblema, fets per
separat per necessitats procedimentals, primer el Sr. Alcalde i desprès el
regidor Sr. Josep Maria Poca, fan una explicació de com s'ha treballat aquest
tema, de la necessitat legal de dotar-se d'aquests símbols, així com de
l'excel·lent treball que el Centre d'Estudis Locals ha realitzat, amb el seu
president, Antoni Carreras al capdavant, als que cal agrair el seu esforç i
dedicació. La proposta que es sotmet a la consideració del ple es la següent:
El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió del dia 28 de gener de 2010, va
acordar iniciar l'expedient d’adopció de l’escut del municipi de l'Espluga de
Francolí, i sol·licitar al Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí la
redacció dels informes i memòries necessàries que preveu l'article 39.2 del
Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.
Per part del Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí, s'ha procedit a
lliurar la seva memòria-informe en el que proposa el següent blasonament:

"Escut caironat, de sinople una espluga en forma de mont d'argent movent de
la punta de la qual espluga brolla un riu ondat d'atzur vers la punta, somat d'un
castell de sable tancat de gules sobremuntat d'una Creu de Malta a la torre
central i a cadascuna de les laterals. Per timbre una corona mural de vila."
De conformitat amb l’article 40.1 del de l’esmentat Decret 139/2007, la proposta
de símbol s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la seva
publicació al DOGC.
Per tot el que antecedeix, el Ple municipal per unanimitat dels deu regidors
presents dels onze que composen el plenari ACORDA:
Aprovar inicialment la proposta d’escut i sotmetre-la a informació pública per un
termini de 30 dies mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la
Corporació i la seva publicació al DOGC

APROVACIÓ INICIAL DE
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

LA

BANDERA

DEL

MUNICIPI

DE

Prèvia declaració d’urgència, apreciada per unanimitat, s’acorda incloure
aquest punt en l’ordre del dia dels temes a tractar en la sessió plenària d’avui.
El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió del dia 28 de gener de 2010, va
acordar iniciar l'expedient d’adopció de la bandera del municipi de l'Espluga de
Francolí, i sol·licitar al Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí la
redacció dels informes i memòries necessàries que preveu l'article 39.2 del
Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.
Per part del Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí, s'ha procedit a
lliurar la seva memòria-informe en el que proposa la següent descripció:
"Bandera apaïsada, de proporció dos d'alt per tres de llarg, verda on al costat
del pal hi hauria una espluga en forma de mont d'argent movent de la punta de
la qual espluga brolla un riu ondat d'atzur vers la base, somat d'un castell de
sable tancat de gules sobremuntat d'una Creu de Malta a la torre central i a
cadascuna de les laterals"
L'article 39.1 de l’esmentat Decret 139/2007, especifica que per adoptar,
rehabilitar, modificar o canviar la bandera cal tenir oficialitzat prèviament l'escut
De conformitat amb l’article 40.1 del de l’esmentat Decret 139/2007, la proposta
de símbol s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies,

mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la seva
publicació al DOGC.
Per tot el que antecedeix, el Ple municipal per unanimitat dels deu regidors
presents dels onze que composen el plenari ACORDA:
Sotmetent l'efectivitat de l'expedient d'oficialització de la bandera al que en resulti
de l'oficialització de l'escut, aprovar inicialment la proposta de bandera i
sotmetre-la a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis de la Corporació i la seva publicació al DOGC.

APROVACIÓ INICIAL DE L'EMBLEMA DEL MUNICIPI DE L'ESPLUGA
DE FRANCOLÍ
Prèvia declaració d’urgència, apreciada per unanimitat, s’acorda incloure
aquest punt en l’ordre del dia dels temes a tractar en la sessió plenària d’avui.
El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió del dia 28 de gener de 2010, va
acordar iniciar l'expedient per a dotar-se d'un emblema distintiu del municipi de
l'Espluga de Francolí, i sol·licitar al Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de
Francolí la redacció dels informes i memòries necessàries que preveu l'article
42.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació,
els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.
Per part del Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí, s'ha procedit a
lliurar la seva memòria-informe en el que proposa la següent descripció:
"Símbol ovalat format per una orla de color groc que en el seu interior hi ha ,
sobre fons blau, des del peu fins la meitat superior una cavitat o espluga en
unes roques de color marró de la qual surt un riu de color blau i de s del centre
fins al cap tres torres de color ataronjat, que es recolzen a les roques,
coronades cadascuna per una creu llatina. El nom del municipi es conforma a
la part dreta en una línia horitzontal amb lletres majúscules i minúscules de
color gris "'L'Espluga de Francolí""
De conformitat amb l’article 43.1 del de l’esmentat Decret 139/2007, la proposta
d'emblema s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la seva
publicació al DOGC.
Per tot el que antecedeix, el Ple municipal per unanimitat dels deu regidors
presents dels onze que composen el plenari ACORDA:
Aprovar inicialment la proposta d'emblema i sotmetre-la a informació pública per

un termini de 30 dies mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la
Corporació i la seva publicació al DOGC
Abans de entrar en el següent punt de l'ordre del dia, el portaveu del grup d'ERC.
Sr. Ferran Civit, s'afegeix a la felicitació al Sr. Antoni Carreras i al Centre
d'Estudis Locals per la bona feina que han fet. Tot i així demana que el color verd
i el color vermell d'aquests símbols siguin més pujats de tonalitat, i que un cop
oficialitzats l'escut i la bandera es faci una promoció be venent-les a preu de
cost, be regalant-les per tal de que en els actes oficials els balcons de l'Espluga
puguin lluir engalanats amb els nous símbols i la gent se'ls faci seus.
Sobre aquest particular per part del Sr. Poca es respon respecte dels colors que
ja han dit prèviament que el model que s'ha portat al ple no reflexa la realitat de
la tonalitat, essent un problema d'haver-ho fet amb una impressora domèstica i
que efectivament el color verd és com el de la bandera que es fa servir
actualment i el color vermell ha de ser color sang. I pel que fa al tema de la
promoció el Sr. Alcalde manifesta que tenen pensat que quan s'oficialitzin
definitivament aquests símbols es faci un acte institucional per tal de donar-li la
importància que es mereix. Per aquest acte el Sr. Civit ofereix la possibilitat de
comptar amb una exposició itinerant sobre escuts que podria anar molt bé amb
el tema.

INFORMES DE PRESIDÈNCIA I REGIDORIES
En primer lloc el Sr. Alcalde informa que s'ha procedit al tancament del local
Hollywood, principalment per excés de soroll, però també per problemes
administratius de les llicències, tot i afegint que no ha estat fàcil ni senzill però
finalment ha estat possible adoptar aquesta solució.
També exposa, respecte de les obres del passeig que hi ha persones que van
intoxicant els veïns pel tema del cost de la barana, i cal saber que aquests
pagaran 30.000 € de contribucions especials sobre un cost total de l'obra de
500.000, el que vol dir que de la barana pagaran aproximadament tres mil
euros, Això per tenir una barana de 80 metres de llarg feta per un ferrer de
reconegut prestigi i que ha de ser una obra d'art, i francament li sembla ridícul i
patètic.
En altre ordre de coses informa que des del Consell, conjuntament amb els
Ajuntaments de la comarca s'està treballant per establir una ordenança única
de gestió de residus d'obra, tota vegada que ja s'està treballant per a posar en
marxa el centre de recollida i triatge de runes que s'ha d'ubicar a l'actual Centre
de tractaments de residus, en una finca de 6 Ha. adquirida pel Consell, i que ha
de donar servei als municipis de la part sud de la comarca. En aquest centre
s'ha de fer el triatge i la part revaloritzable vendre-la a les empreses que la

utilitzen i la resta s'ha de portar a Pontils per a regenerar una cantera, projecte
aquest que ja ha obtingut l'aprovació dels estaments corresponents. Per
finalitzar aquest tema afegeix que amb aquests centres es podrà posar punt i
final a un tema de denuncies de la fiscalia contra els nostres ajuntaments per
una manca de gestió d'aquests residus, tot i considerant que la opció que s'ha
tingut fins ara ha resolt el problema evitant que aparegués runa per a qualsevol
indret del terme. També afegeix que la runa procedent d'obres menors es pot
dipositar, sense cap cost, a la deixalleria municipal.
Per últim respecte de la exposició pública del mapa dels parcs eòlics aprovat
recentment, diu que s'han afegit a la comarca com a municipis susceptibles de
rebre aquests parcs, els termes de Sarral, Conesa, Les Piles i Santa Coloma
de Queralt, i que si bé d'aquest últim ja estava previst, els altres tres és una
novetat. Per a la seva implantació, per la qual cosa es necessari realitzar un
concurs públic, existeix una comissió en la que hi ha dos membres del Consell
per a vetllar pel bon compliment de tot el procés. També afegeix que al nostre
terme no hi ha la previsió de parcs, però si que suporta la línia d'evacuació que
des de Vallbona va fins les Comes, línia per a la qual és percep un cànon
d'acord amb la potencia instal·lada.
Seguidament el Sr. Josep Maria Poca informa que pel dia 12 de març està
previst realitzar una trobada amb els joves per a tractar de l'actualització del Pla
Local de Joventut, tota vegada que ja ha conclòs la vigència de l'últim aprovat
2008-2009, essent necessari per tant realitzar el del bienni 2010-2011. Sobre
aquestes jornades afegeix que es faran dues separant-les per edats atès que
les necessitats i inquietuds d'un i altres son diferents.
A continuació, el Sr. Joan Amigó fa un repàs de l'estat de les obres en curs, així
sobre la del passeig informa que s'està enllestint la pavimentació i segurament
l'altra setmana es procedirà a col·locar la barana i la font, per seguidament
pavimentar primer el tram afectat del carrer de Mestre Roig, i posteriorment el
de Sant Vicenç de Paül, actuacions per les que serà necessari tallar-lo al
transit.
Respecte de la de Mossèn Serret informa que està pràcticament enllestida.
Que la de interconnexió de dipòsits la setmana vinent es farà la caseta que han
d'albergar les bombes amb el que quedaria finalment acabada aquesta obra.
Per altra banda la brigada està treballant en l'adequació de l'antic magatzem
del Casal per a que el puguin utilitzar ells. Els diables estan rehabilitant, amb la
col·laboració de la brigada els antics vestidors de la piscina, que serà l'espai
que com a entitat se'ls hi cedirà. També s'estan arranjant diversos espais del
Casal per a les altres entitats i també s'engrandirà la porta del garatge que hi
ha al pavelló, just davant del que serà el magatzem de la brigada, per cedir-lo
als geganters per a desar els gegants i el remolc.

Per últim el Sr. Josep Maria Civit informa que ja estan en servei els contenidors
soterrats de recollida de residus realitzats en motiu de les obres del C/ Lluís
Carulla i que quan ho facin les dos àrees del passeig Cañellas, s'haurà
complert el projecte de soterrar totes les àrees d'aportació des del Pont de la
Palanca fins el Casal.

PRECS I PREGUNTES
Arribat a aquest punt el Sr. Josep Roig, representant del grup d'EV, exposa,
respecte de l'obra del passeig Cañellas, que les llambordes que han posat son
noves i per tant amb cantos vius, que son un perill per la canalla atès que
poden caure i fer-se mal.
Respecte d'aquesta opinió, el Sr. Alcalde li respon que no cal ser tan alarmista i
veure perill en tot, i que en definitiva si un nen es pela els genolls, com hem fet
tots de petits, tampoc passa res.
També el Sr. Roig demana un cop més que s'arrangin les voreres de la
carretera de Poblet, que fan veritable llàstima el seu estat, i també les veuen
molta gent que ve al poble.
Aquest cop és el Sr. Joan Amigó el qui li respon que s'ha arribat a un acord
amb la benzinera i serà aquesta la pagarà els materials i els alumnes de
l'Escola Taller faran la feina d'arranjar aquestes voreres.
A continuació és el Sr. Ferran Civit el que abans de res manifesta el seu acord
amb que la barana del passeig la faci un artista local com és el Valentí Martí,
afegint que cal aprofitar el valor afegit que tindrà una obra d'art com les que fa.
I seguint amb el desenvolupament d'aquesta obra pregunta si els embornals
del carrer Sant Vicenç de Paül no seran insuficients per a recollir l'aigua i que
aquesta pugui entrar als immobles de la zona. Al que el regidor de serveis
replica que aquests son els que hi havia i si fins ara han estat suficients ho han
de seguir sent, en tot cas els tècnics així ho han considerat.
També el Sr. Civit s'exclama un cop més per l'aixeta de la Font del Centenari
que encara segueix rajant interrompudament. Al que el Sr. Amigó li respon que
efectivament és així però ja està demanada la peça per a solucionar-ho afegint
que aquest tipus de font, a la que a pregunta del mateix Sr. Civit hi afegeix la
del IXè. centenari, son molt complicades necessitant la feina d'un torner per a
fer les adaptacions. Sobre aquestes fonts manifesta que el que estaria bé es
trobar una solució que pugui ser definitiva i no està sempre igual.
Seguidament un altre cop el Sr. Civit exposa que quan es feien les obres del
Carrer Lluís Carulla, l'entrada del col·legi és feia pel carrer del darrera i es va dir

que quan acabessin les obres es mantindria aquesta entrada per evitar els
col·lapses circulatoris que ara es tornen a produir agreujats amb la reducció de
la calçada, la reducció dels aparcaments, la de cotxes mal aparcats damunt les
voreres, que son causa, a més, de dificultats per la reserva dels guals.
Per part del Sr. Alcalde es respon, per una banda que el que caldria és que els
nens s'acostumessin a anar sols a l'escola quan ja tenen edat de fer-ho i que
també convindria caminar una mica més si van acompanyats. Pel que fa a
l'entrada pel carrer del darrera, és la direcció i l'AMPA del Centre els qui no
volen adoptar aquesta opció, i respecte de l'aparcar en qualsevol lloc davant
del incivisme de la gent no queda altre remei que posar-hi pilones, per evitarho.
A continuació el Sr. Civit tot introduint que ara la Diputació procedirà a
l'arranjament de la carretera de Poblet a Vimbodí es podria demanar al
president de la Diputació, que sembla que anirà de cap de llista per CiU en les
eleccions al Parlament de Catalunya, que fes el mateix amb l'Espluga.
Referent a aquest comentari el Sr. Alcalde expressa el seu malestar amb les
comparacions atès que li sap greu que es facin aquestes comparacions, i si
l'Ajuntament de Vimbodí ho ha aconseguit li sembla molt bé i n'està content
perquè entén que s'ha seguir anant plegats de cara a aconseguir dinamitzar la
zona que inclou ambdós municipis. A més afegeix respecte de la petició en si,
que fent cas a les repetides peticions del Sr. Roig al respecte, la Diputació ja
farà el projecte per arranjar la carretera de la seva titularitat des del Pont de la
Palanca fins a l'encreuament amb la general.
Finalment el Sr. Civit afegeix per últim, que encoratja als majors de 16 anys a
participar en la consulta popular que es farà el proper diumenge dia 28 sobre el
dret a decidir, tot donant es gràcies a les entitats espluguines que hi han
col·laborat.

I no havent més assumptes de que tractar, pel Sr. Alcalde es va cloure la
sessió essent les vint-i-tres hores de la nit, de tot el que jo Secretari, HO
CERTIFICO.

