
De conformitat amb l’article 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es publica 
a la Seu electrònica del Excm. Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Barcelona), amb 
omissió de les dades de caràcter personal, el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sr. Xavier 
Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Sra. 
Carme Zaragoza Otón, Sr. Jordi Ramas Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas Valls i Sra. M. 
Àngels Lorés Otzet.

Absents: Sra. Irene Abad Gil

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 13 de juliol de 2022, es reuneix 
l’Ajuntament en sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, sota la presidència 
del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels regidors abans 
esmentats, assistits per la secretaria de la corporació, la Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés, 
que dóna fe de l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat 
gravada en suport audiovisual en el document digital denominat “20220713 PLE 
ORDINARI.mp4” corresponent a l’ Acta del “PLE ORDINARI 13-07-2022”, que es 
conserva en el sistema informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i 
autenticitat mitjançant el document electrònic, incorporat a l’expedient administratiu 
electrònic de la sessió en la direcció següent: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=
0 ,
amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent: 
4a6088f7d27cf72e6df6aaf60a8c055ebf58257e4cc57fdfec54a3c5fd110e66

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació 
que han participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió. 

Essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió ordinària 
donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 11 DE 
MAIG I 8 DE JUNY DE 2022. 

El Sr. alcalde pregunta als Srs regidors, si tenen alguna observació o pregunta a fer en 
referència a les actes de les sessions dels Plens de 11 de maig i 8 de juny de 2022. 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=
27

Concloses les intervencions, es procedeix a votar les actes amb 9 vots a favor (4 
ERC-AM, 3 SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. La 
votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=
40
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2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 
14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL.  

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

Antecedents de fet

1. L’Ajuntament Ple, en sessió de 17 de desembre de 2020, va aprovar definitivament el 
text de l’Ordenança número 14 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei 
d’Escola Bressol (en endavant Ordenança).

2. En data 1 d’abril de 2022, el Govern de la Generalitat de Catalunya va signar un Acord 
marc amb les entitats representatives del món local, per finançar el cost del servei 
d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del 
primer cicle d’educació infantil (I2). El finançament es reconeix a tots els ajuntaments de 
Catalunya titulars d’escoles bressol i llars d’infants municipals.

3. L’esmentat Acord marc determina que la gratuïtat de la quota d’escolarització per a les 
famílies començarà a aplicar-se el pròxim curs escolar 2022-2023, i s’estableix per als 
cursos escolars: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026.

4. La Regidoria d’Educació va emetre una proposta de la modificació de l’Ordenança 14, 
per adequar-la a l’Acord marc signat amb la Generalitat de Catalunya.

5. La modificació proposada es fonamenta en la necessitat d’adequar l’Ordenança 14 a  
l’Acord marc signat l’1 d’abril de 2022. Aquesta modificació afecta l’article 6 de 
l’Ordenança 14, que regula la quota tributària, en el qual es proposa modificar el quadre 
de les tarifes aplicables, per detallar horaris, recollir l’exempció del servei d’escolarització 
pels alumnes matriculats al grup d’edat 2-3 anys (I2), a partir del curs 2022-2023 i 
especificar les taxes dels serveis que han d’abonar tots els usuaris independentment del 
grup d’edat.

6. D’acord amb l’anterior, s’emet informe tècnic-econòmic de la Secretària i de 
l’Interventor en el que s’informa favorablement l’aprovació provisional de la modificació 
de l’Ordenança 

Fonaments de Dret  

a) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL).

D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

1. L’article 17 del TRLRHL, regula l’elaboració, publicació i publicitat de les ordenances 
fiscals. En aquest article s’estableix que els acords provisionalment adoptats de les 
modificacions de les ordenances fiscals s’han d’exposar en el tauler d’anuncis de l’entitat 
durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 

Així mateix, preveu que les entitats locals publicaran, en tot cas, els anuncis d’exposició 
en el butlletí oficial de la província. A més, per aquells ajuntaments amb una població  
superior a 10.000 habitants s’estableix que els anuncis d’exposició també hauran de 
publicar-se en un diari dels de major difusió de la província.



Finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions locals adoptaran els acords 
definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s’haguessin presentat. En el cas 
que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendran definitivament adoptats els 
acords, fins aleshores provisionals, sense necessitat d’acord plenari.

Per últim, es disposa que els acords definitius, inclosos els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves 
modificacions, hauran de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que 
entrin en vigor fins que s’hagi realitzat aquesta publicació.

Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent

ACORDS

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança número 14 reguladora 
de la Taxa per a la prestació del servei d’Escola Bressol, de conformitat amb el que 
disposa el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, modificant el quadre de les tarifes aplicables, per 
detallar horaris, recollir l’exempció del servei d’escolarització pels alumnes matriculats al 
grup d’edat 2-3 anys (I2), a partir del curs 2022-2023 i especificar  les taxes dels serveis 
que han d’abonar tots els usuaris independentment del grup d’edat, quedant el redactat:

Quadre actual:

“Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifes aplicables 

En concepte de material i despeses extraordinàries es farà un pagament de 10€ de 
setembre a juny (ambdós inlcosos)

Quadre modificat:

“Article 6. Quota tributària 

RÈGIM HORARI 
TARIFA 
(EUR/MES)

JORNADA COMPLERTA 9 a 16:30 135,00 €

JORNADA COMPLERTA 1 DIA (tant de retorn 
com de cobrament, només per a noves 
incorporacions i en cas de tancament de la 
llar)

9 a 16:30 6,15 €

QUOTA MES DE JULIOL PRORRATEJADA  
DURANT EL CURS (10 PAGAMENTS)  13,50€

ACOLLIDA MATINS FIXES 8 a 9 30,00 €

ACOLLIDA TARDES FIXES 16:30 a 17:30 30,00 €

ACOLLIDA ESPORÀDICA 8 a 9  o de 16:30 a 17:30 6,00 €/dia

MENJADOR FIXE 100,00 €

MENJADOR ESPORÀDIC 6,00 €/dia

BERENAR (proporcionat per la Llar) 1,00 €/dia



La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifes aplicables 

En concepte de material i despeses extraordinàries es farà un pagament de 10,00€ de 
setembre a juny (ambdós inlcosos)

Segon. Exposar al públic aquests acords mitjançant edicte l’e-tauler de l’Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de 30 dies hàbils, per 
tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i els 
suggeriments oportuns.

Tercer. Disposar que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i audiència als interessats, la modificació quedarà aprovada 

RÈGIM HORARI 
TARIFA 
(EUR/MES)

JORNADA COMPLERTA  I0 – I1 9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 135,00 €

JORNADA COMPLERTA  I2 9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 EXEMPT

JORNADA COMPLERTA 1 DIA (tant de retorn 
com de cobrament, només per a noves 
incorporacions i en cas de tancament de la 
llar)

9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 6,15 €

QUOTA MES DE JULIOL PRORRATEJADA  
DURANT EL CURS (10 PAGAMENTS)
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits  

13,50€

ACOLLIDA MATINS FIXES
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

8 a 9 30,00 €

ACOLLIDA TARDES FIXES
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

16:30 a 17:30 30,00 €

ACOLLIDA ESPORÀDICA
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

8 a 9  o de 16:30 a 17:30 6,00 €/dia

MENJADOR FIXE
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits  

12:30 a 15:00 100,00 €

MENJADOR ESPORÀDIC
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

12:30 a 15:00 6,00 €/dia

BERENAR (proporcionat per la Llar)

Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

1,00 €/dia



definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació.

Quart. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que 
s’identifiquen a continuació

Annex 1 Text íntegre Ordenança 14

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà 
per la present Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, 
cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan 
aquests es realitzin pels serveis municipals.

Article 3r.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les 
activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança.

1. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de 
l’escola bressol.

2. En cas d’haver de tancar la llar d’infants per un fet puntual i extraordinari es 
retornarà la part proporcional dels dies que no s’ha pogut prestar el servei.

Article 4t.- Responsables i successors.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5è.- Beneficis fiscals.



1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes.

Article 6è.- Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Tarifes aplicables 

RÈGIM HORARI 
TARIFA 
(EUR/MES)

JORNADA COMPLERTA  I0 – I1 9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 135,00 €

JORNADA COMPLERTA  I2 9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 EXEMPT

JORNADA COMPLERTA 1 DIA (tant de retorn 
com de cobrament, només per a noves 
incorporacions i en cas de tancament de la 
llar)

9 a 12:30 - 15:00 a 16:30 6,15 €

QUOTA MES DE JULIOL PRORRATEJADA  
DURANT EL CURS (10 PAGAMENTS)
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits  

13,50€

ACOLLIDA MATINS FIXES
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

8 a 9 30,00 €

ACOLLIDA TARDES FIXES
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

16:30 a 17:30 30,00 €

ACOLLIDA ESPORÀDICA
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

8 a 9  o de 16:30 a 17:30 6,00 €/dia

MENJADOR FIXE
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits  

12:30 a 15:00 100,00 €

MENJADOR ESPORÀDIC
- Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

12:30 a 15:00 6,00 €/dia

BERENAR (proporcionat per la Llar)

Abonament tots els usuaris independentment 
del grup d’edat al qual estan inscrits

1,00 €/dia



CODI DE L’EXPEDIENT: 1323  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_1323_PLE 220713 ORDINARI

En concepte de material i despeses extraordinàries es farà un pagament de 10€, de setembre a 
juny (ambdós inclosos)

Tarifes reduïdes:

Gaudiran d’una reducció en la tarifa, els empadronats a Els Hostalets de Pierola segons el 
reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal “La Granota” dels Hostalets de Pierola:

 Les famílies nombroses un 20% de la quota fixa que faci el nen/a.
 Les famílies monoparentals un 20% de la quota fixa que faci el nen/a.
 Les famílies amb algun tipus de discapacitat igual o superior al 33%, tant dels pares, 

dels germans o del mateix alumne, adjuntant el certificat acreditatiu expedit per la 
Generalitat de Catalunya, un 20% de la quota fixa.

La tarifa reduïda per discapacitat s’aplicarà a la primera mensualitat del curs per els nens/es de 
nou ingrés i es continuarà aplicant durant el curs 2020-2021 la reducció aprovada als alumnes/as 
del curs anterior. A partir del curs 2021-2022 s’aplicarà la reducció el 20% de la quota fixa.

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 
la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.

b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes.

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute.

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis mesos, un 
cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà 
pagar la quota mensual en els terminis fixats per l’Ajuntament.



CODI DE L’EXPEDIENT: 1323  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_1323_PLE 220713 ORDINARI

En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.

5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9è.- Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 14 d’octubre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de 
desembre de 2020, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de 
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=49

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 9 vots a favor (4 vots ERC-AM, 3 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=297

3.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES 
DEL NÚM. 235/2022 AL NÚM. 367/2022.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=421

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=49
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=297
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=421


CODI DE L’EXPEDIENT: 1323  NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_1323_PLE 220713 ORDINARI

Es presenta una proposta amb caràcter d’urgència procedint a votar la seva urgència, quedant 
aprovada per 9 vots a favor (4 vots ERC-AM, 3 SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS).

Les intervencions relacionades amb aquesta votació es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=352

APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

Vist l’ofici rebut per part del Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions 
Laborals, en la sessió plenària del passat dia 30 de març de 2022, va ratificar la proposta dels dies 
festius laborals per a l’any 2023 a Catalunya i l’ordre corresponent publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8656, de 28 d’abril, en el que es sol·licita que l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola proposi les dues Festes Locals per a l’any 2023.

D’acord amb el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors i l’article 46 del Reial decret 
2001/1983, de 28 de juliol que estableix que la competència per a formular la proposta de les 
Festes Locals correspon al Ple de l’Ajuntament.

En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels següents

ACORDS:

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya dies 24 i 
25 de juliol com a Festes Locals per a l’any 2023.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de 
la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=357

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 9 vots a favor (4 vots ERC-AM, 3 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=407

5.- PRECS I PREGUNTES.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=994

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=352
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=357
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=407
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=994
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I essent les vint hores i cinc minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde aixeca 
la sessió. Dono fe.

El fi de la sessió es troba a continuació: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=1939

L`alcalde La secretària

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=45&t=1939

