ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 14/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 20 D’ABRIL
DE 2017.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 20 d’abril de 2017
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 20 d’abril de 2017, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en
els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local,
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Secretària Interventora
M. Rosa Pons i Ferré
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 12 D’ABRIL DE
2017.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 12
d’abril de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació,
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència.
2n.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ DE 30 NÍNXOLS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vist el pressupost presentat per l’empresa “Nichos Prefabricados SL”, en data 5 d’abril
de 2017 amb registre d’entrada núm. 2017/781 per tal de construir 30 nínxols
prefabricats al cementiri municipal.
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Atès que dit pressupost ha estat informat favorablement per part dels serveis tècnics
municipals en data 18 d’abril de 2017.
Atès que per l’import de la contractació ens trobem davant un contracte menor d’obres,
segons resulta dels arts. 6, 138.3 i 11 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció de dit acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions conferides pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Adjudicar aquest contracte a l’empresa “Nichos Prefabricados SL” per un import
7.189,10 €, IVA exclòs, més 1.509,71 € corresponent al 21% d’IVA, resultant un import
total de 8.698,81 euros, el qual s’haurà d’executar segons el pressupost presentat per
dita empresa a l’Ajuntament en data 5 d’abril de 2017 amb registre d’entrada núm.
2017/781 per a la construcció de 30 nínxols prefabricats al cementiri municipal.
2n.- Imputar les despeses derivades d’aquesta contractació
pressupostària 164/62201 del vigent pressupost municipal.

a

l’aplicació

3r.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics municipals així
com al servei d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENTS DE PROGRAMES INFORMÀTICS. ITEC, INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist el pressupost presentat per ITEC, Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya”, en data 17 de març de 2017 amb registre d’entrada núm. 2017/555 per tal
d’adquirir programes informàtics per al Departament d’Urbanisme de la Corporació.
Atès que hi ha dues aplicacions pressupostàries que són les següents:
-

Equips per a processos informàtics: 920/62602
Manteniment equipaments informàtics: 929/21601

i, hi ha consignació de crèdit suficient per atendre al pagament de les obligacions que
es derivaran d’aquest contracte.
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
(TRLCSP).
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Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu.
Vista la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament de
programes informàtics per part d’ITEC, Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya, per un import 3.075,00 €, IVA exclòs, més 645,75 € corresponent al 21%
d’IVA, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada
núm. 2017/555.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 3.720,75 euros amb càrrec a
les següents partides del pressupost municipal:
-

Equips per a processos informàtics: 920/62602
Manteniment equipaments informàtics: 929/21601

3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
4t.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA
AZAR.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de L’Aldea per al 2017 la Regidoria de
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra Azar que
ha de tenir lloc el dia 15 d’agost de 2017.
Atès el pressupost presentat en data 8 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/463, per
part de l’empresa ESTRUCTURAS MUSICALES S.L per a la realització de l’actuació
musical assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 7.500,00 €, IVA
exclòs.
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22606 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
(TRLCSP).
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Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu.
Vista la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a
càrrec de l’orquestra Azar pel dia 15 d’agost de 2017, per un import 7.500,00 €, IVA
exclòs, més 1.575,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa
ESTRUCTURAS MUSICALES S.L segons la proposta econòmica presentada per
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/463.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 9.075,00 euros amb càrrec a
la partida del pressupost municipal 338/22606.
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
5è.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA
CIMARRON.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de L’Aldea per al 2017 la Regidoria de
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra Cimarron
que ha de tenir lloc el dia 19 d’agost de 2017.
Atès el pressupost presentat en data 8 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/467, per
part de l’empresa ESTRUCTURAS MUSICALES SL per a la realització de l’actuació
musical assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 9.000,00 €, IVA
exclòs.
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22606 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
(TRLCSP).
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu.
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Vista la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a
càrrec de l’orquestra Cimarron pel dia 19 d’agost de 2017, per un import 9.000,00 €,
IVA exclòs, més 1.890,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa
ESTRUCTURAS MUSICALES S.L segons la proposta econòmica presentada per
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/467.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 10.890,00 euros amb càrrec a
la partida del pressupost municipal 338/22606.
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
6è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BAIXA D’UNS
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: J. V. C.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/664
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació als rebuts emesos
per la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer Lluís Braille L’Aldea hi
ha una titularitat errònia (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXX).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten les claus de cobrament
següents:
431841002013010001475,
431841002014010001475,
431841002015010001475 i 431841002016010001475.
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no prescrits han d’emetre’s a nom de J.
V. P. amb DOI xxxxxxxxxQ i domicili al carrer Bonaire de L’Aldea.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa el rebuts emesos a nom de J. V. C. següents:
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- 431841002013010001475, 431841002014010001475, 431841002015010001475 i
431841002016010001475.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponents a
l’immoble del carrer Lluís Braille a nom de J. V. P. amb DOI xxxxxxxxQ i domicili al
carrer Bonaire de L’Aldea.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a Juan
José Vilagrasa Piñol.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
7è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BAIXA D’UNS
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: M. O.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/676
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació als rebuts emesos
per la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble de l’Av. Catalunya hi ha una
titularitat errònia (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXX).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten les claus de cobrament
següents:
431841002011010001361,
431841002012010001361,
431841002013010001361, 431841002014010001361, 431841002015010001361 i
431841002016010001361.
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral XXXXXXXXXXXXX no prescrits han d’emetre’s a nom de Criteria Caixa SAU
amb DOI A63379135 i domicili a l’Av. Diagonal 621 08028 de Barcelona.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa el rebuts emesos a nom de M. O. següents:
- 431841002011010001361, 431841002012010001361, 431841002013010001361,
431841002014010001361, 431841002015010001361 i 431841002016010001361.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponents a
l’immoble de l’Av. Catalunya 130 2n a nom de Criteria Caixa SAU amb DOI
A63379135 i domicili a l’Av. Diagonal 621 08028 de Barcelona.
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3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a Criteria
Caixa SAU.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
8è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BAIXA D’UNS
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: E. K..
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/820
de data 10 d’abril de 2017 on es posa de manifest que en relació als rebuts emesos
per la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer Sant Cebrià hi ha una
titularitat errònia (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXX).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten les claus de cobrament
següents: 431841002015010001992 i 431841002016010001992.
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral XXXXXXXXXXXXX no prescrits han d’emetre’s a nom de BANKIA SA amb
DOI A14010342 i domicili al carrer Carlos Martin Alvarez – Gestoria Pinos XXI 21, LO
05 28018 de Madrid.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa el rebuts emesos a nom de E. L. següents:
- 431841002015010001992 i 431841002016010001992.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponents a
l’immoble del carrer Sant Cebrià 3 A 2n 6a a nom de BANKIA SA amb DOI A14010342
i domicili al carrer Carlos Martin Alvarez – Gestoria Pinos XXI 21, LO 05 28018 de
Madrid.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a BANKIA
SA.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES
MAJORS. EXP. 22/2017.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 15/03/2017 amb
Registre general d'Entrada 2017/525:
EXP
22/2017

NOM
I
COGNOMS
A. G. C.
M. C. P.

SITUACIÓ
C/Baix
Ebre

TIPUS
OBRA
Habitatge
unifamiliar
aïllat

TOTAL
LIQUIDACIÓ
5.178,00€

TOTAL
FIANCES
459,47€

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels
serveis tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data
11/04/2017 i l’informe jurídic de data 11/04/2017, els actes d’edificació i ús del sòl
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística
reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir als senyors A. G. C. i M. C. P. la llicència necessària per a
efectuar les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/Baix Ebre, de
l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
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TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió.
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència,
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser
substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 5.178,00 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
107.875,11 x 3,60%

CONCEPTE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 107.875,11 x 1,20%
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

IMPORTS
3.883,50 €
1.294,50 €
310,00 €
5.178,00 €

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la
llicència que s’atorga:
FIANCES
Descripció
Gestió de residus, per aplicació de
l’Ordenança Municipal: Gestió dels
residus de la construcció
Residus d’excavació
Residus d’enderroc
Total Residus
Import mínim
Total fiança residus a dipositar

m³/Tones

€

Tm

€/Tona

25,16
16,61

11€/Tona
11€/Tona

Quota a
pagar

276,76
182,71
459,47
150,00
459,47€

SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
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•

•
•
•

•
•
•

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai
públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera.
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat. Les
connexions s’hauran de realitzar en voravia, i no es malmetrà el paviment
de la calçada.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades.
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents.
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la
legislació vigent.
El sol·licitant haurà de reposar la part de la urbanització actual que sigui
malmesa a causa de la excavació de les rases. En la inspecció de primera
ocupació es realitzaran les comprovacions pertinents.

VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 20:20 hores del dia 20 d’abril de 2017, de la
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 10 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Interventora

Daniel Andreu i Falcó

M. Rosa Pons Ferré
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