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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE SETEMBRE DE 2018 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 4 de setembre de 2018 es reuneix 
la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde 
Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i 
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran. 

• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs 
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana. 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans,  de 
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia 
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i 
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el 
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i 
Turisme. 
 
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20:41 hores, una vegada comprovada per la 
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària 
(article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Despatx d’ofici. 
3. Proposta de devolució de la fiança dipositada per la cessió d’ús d’una 

instal·lació municipal. 
4. Proposta de cessions d’ús d’instal·lacions municipals. 
5. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet al Sr. J. A. A. O. 
6. Proposta de rescabalament i compensació de despeses ocasionades per la 

cessió d’ús de Cal Cintet a la Sra. A. R. M. 
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7. Proposta d’aprovació de la devolució dels avals corresponents a la 
comunicació prèvia exp. núm. 12/2018. 

8. Proposta d’aprovació de la relació de factures núm. 17/2018. 
9. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a 
l’Ordre del Dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 14 
d’agost de 2018, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el 
President la declara aprovada per unanimitat. 
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
Es dona compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda 
darrerament.  
 
TERCER.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA 
CESSIÓ D’ÚS D’UNA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és la que es transcriu 
literalment: 
 

“Vist que, en data 6 de març de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar al punt 
cinquè la cessió d’ús instal·lacions municipals, de les quals la següent cessió ja s’ha 
realitzat: 
 

Peticionari Activitat Dia 
Instal·lacions 

/Material 
Taxa Fiança 

P. D. A. M. festa particular 02/03/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 
Vist que en aquesta cessió, un cop ha finalitzat el seu ús, s’ha comprovat que el 
local de Cal Cintet s’ha deixat en bon estat i s’han complert les condicions del 
reglament. 
 
Vist que la fiança dipositada per a l’ús del local de Cal Cintet es retorna un cop 
comprovat que s’ha complert amb les normes d’ús. 
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Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Procedir al retorn de la següent  fiança dipositada en concepte d’ús del 
local de Cal Cintet: 

Peticionari Fiança 

P. D. A. M. 50,00 € 

 
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CESSIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
La proposta presentada davant d’aquest òrgan municipal és la següent: 
 
“Vistes les sol·licituds presentades demanant les cessions d’ús d’instal·lacions 
municipals per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi 
especifiquen, amb la documentació afegida que hi consta.  
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les cessions d’ús de les instal·lacions municipals que es 
relacionen a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de 
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora dels preus 
públics. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i 
Intervenció, als efectes adients.” 

ANNEX 

Peticionari Activitat Dia Instal·lacions/Material Taxa fiança 

C. M. G. Festa particular 26/08/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

I. M. G. Festa particular 14/09/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

D. P. C. Festa particular 16/08/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 

R. P.C. Festa particular 20/08/2018 Cal Cintet 220,00 € 100,00 € 
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I. B.C. Festa particular 10/11/2018 Cal Cintet 110,00 € 50,00 € 

 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET AL SR. J. A. A. O. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 10 de 
juliol de 2018, es va autoritzar a favor del Sr. J. A. A. O. la cessió d’ús de Cal Cintet 
per a realitzar-hi una celebració particular el dia 19 de juny de 2018.  
 
Atès que, en data 20 de juny de 2018, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet, no era correcte perquè estava brut. 
 
Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon 
estat, i en el cas del lloguer del Sr. J. A. A. O. no es van complir les condicions. 
 

Atès que, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les 
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació 
facilitada pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost 50,00 euros 
en concepte de servei de neteja, motiu pel qual no se li retornarà l’ import total de la 
fiança dipositada. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació al Sr. J. A. A. O. de les despeses que ha hagut de 
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de 
Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 19 de juny de  2018 i 
que ascendeix un total de 50,00€. 
 
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta 
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de 
l’usuari i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva 
confiscació per import de 50,00 euros. 
 
Tercer.- Procedir al retorn de 50,00 euros al Sr. A., en concepte de la resta de la 
fiança dipositada i no confiscada. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
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Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes adients.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SISÈ.- PROPOSTA DE RESCABALAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES 
OCASIONADES PER LA CESSIÓ D’ÚS DE CAL CINTET A LA SRA. A. R. M. 
 
La proposta aprovada per aquest òrgan municipal és la que tot seguit es transcriu 
literalment: 
 
“Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 
d’abril de 2018, es va autoritzar a favor de la Sra. A. R. M. la cessió d’ús de Cal 
Cintet per a realitzar-hi una celebració particular el dia 29 de juny de 2018.  
 
Atès que, en data 30 de juny de 2018, es va comprovar que l’estat en què s’havia 
deixat el local de Cal Cintet, no era correcte perquè estava brut.  
 

Atès que, segons el reglament d’utilització del local, aquest s’ha de deixar en bon 
estat, i en el cas del lloguer de la Sra. A. R. M. no es van complir les condicions. 
 
Atès que, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet una valoració de les 
despeses que ha de sufragar aquest Ajuntament, d’acord amb la informació 
facilitada pels serveis econòmics municipals, i que ascendeixen al cost 50,00 euros 
en concepte de servei de neteja, motiu pel qual no se li retornarà l’import total de la 
fiança dipositada. 
 
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la liquidació a la Sra. A. R. M. de les despeses que ha hagut de 
sufragar l’Ajuntament de Font-rubí, per l’incompliment de la normativa de lloguer de 
Cal Cintet, per la celebració particular que va realitzar el dia 29 de juny de  2018 i 
que ascendeix un total de 50,00 euros. 
 
Segon.- Garantir amb la fiança dipositada els perjudicis causats a aquesta 
Corporació per l’incompliment del reglament d’utilització de Cal Cintet per part de la 
usuària i, conseqüentment, aprovar la no devolució total de la fiança i la seva 
confiscació per import de 50,00 euros. 
 
Tercer.- Procedir al retorn de 50,00 euros a la Sra. R., en concepte de la resta de la 
fiança dipositada i no confiscada. 
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Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis econòmics de la Corporació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes adients.” 
 

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS 
CORRESPONENTS A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA EXP. NÚM. 12/2018. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 10 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va donar-se per 
assabentada sobre la comunicació prèvia municipal (exp. 12/2018) presentada per la 
Sra. M. C. M., per realitzar les obres consistents en tapar dues esquerdes del local 
annex a l’habitatge situat al carrer del Forn núm. 3 del barri de Guardiola de Font-
rubí, del municipi de Font-rubí. 
  
Atès que una de les condicions de l’acord adoptat era dipositar el corresponent aval 
de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció i 
demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent 
de la Corporació en data 31 de juliol de 2018.   
 
Atès que, en data 7 d’agost de 2018 i amb número de RE 1307, la Sra. M. C. M. ha 
presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la comunicació prèvia 
12/2018, ja que les obres han estat acabades. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal emès en data 13 d’agost de 2018, en 
el qual informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements 
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten 
al projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2018, 
es proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, 
el qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i 
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €. 
 
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la devolució a la Sra. M. C. M. de l’aval dipositat en concepte de 
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la 
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de 
comunicació prèvia núm. 12/2018.  
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Segon.- Traslladar el present acord a la interessada i als serveis econòmics 
municipals. 
 
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
17/2018. 
 
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquesta Junta de Govern és del tenor 
literal següent: 
 
“Vista la relació de factures núm. 17/2018, de data 4 de setembre de 2018, 
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
33.544,21 euros (trenta-tres mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-un 
cèntims). 
 
Atès l’informe d’intervenció de data 30 d’agost de 2018. 
 
Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les 
bases d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la 
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 17/2018, de data 4 de setembre de 
2018, preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 
33.544,21 euros (trenta-tres mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-un 
cèntims), numerada amb els números del F/2018/902 al F/2018/979, que s’inicia 
amb la factura núm. FP8-3066 de data 31/07/2018, emesa per FERRETERIA Y 
PINTURAS EL FARO, S.A. per import de 18,88 euros, i finalitza amb la factura núm. 
950/0010618 de data 29/08/2018, emesa per NOVELL / NEW ESPRES, S.L. per 
import de 51,92 euros. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses 
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i 
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens 
Locals), en relació amb l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta 
de membres de la Junta de Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos 
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punts que no estaven inclosos en l’ordre del dia i que considera urgent i adient que 
es tractin en aquesta sessió. Es tracta d’una liquidació d’ingressos obtinguts d’actes 
de la festa major i d’una proposta d’aprovació de despesa. 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre 
del dia, i s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS 
PROCEDENTS DE LA FESTA DEL CAVA I DEL TEATRE DE LA FESTA MAJOR 
2018. 
 
La proposta presentada davant la Junta Govern és la que es transcriu a continuació: 
 
“En sessió de data 10 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de Festa Major 2018, les 
tarifes del qual són les següents: 
 

Activitat Festa del Cava de la Festa Major 2018 Preu 
Tiquets veïns de 1a. i 2a. residència i entitats 12,00 € 

Tiquets de forasters 15,00 € 

Tiquet per a infants i joves fins a 14 anys (inclòs) gratuït 
 

Activitat Teatre de la Festa Major 2018 Preu 
Entrada anticipada 12,00 € 

Entrada a taquilla 15,00 € 

Entrada per a infants fins a 6è primària (inclòs), sense 
seient 

gratuït 

 

El dia 16 d’agost de 2018 es va dur a terme l’activitat d’obra de teatre d’humor amb 
la Lloll Bertran, i la recaptació total dels ingressos de l’activitat és de 3.267,00 euros, 
d’acord amb l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 23 d’agost de 2018 i 
amb el següent detall: 

- 206 entrades anticipades, a 12 €: 2.472,00 euros; 
- 53 entrades a taquilla, a 15 €: 795,00 euros; 
- 102 invitacions: 0,00 euros. 

  
El dia 17 d’agost de 2018 es va dur a terme l’activitat de la festa del cava, i la 
recaptació total dels ingressos de l’activitat és de 492,00 euros, d’acord amb 
l’informe de la regidora de Cultura i Festes de data 24 d’agost de 2018 i amb el 
següent detall: 

- 1 entrada venuda a veïns i entitats, a 12 €: 12,00 euros; 
- 32 entrades venudes a forasters, a 15 €: 480,00 euros. 

 
Vist el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locales, l’Ordenança General de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i els 
articles 42 i següents de les Bases d’execució del Pressupost de 2018. 
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Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm. 
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingressos procedents de les tarifes aprovades del 
preu públic per la realització de l’activitat de Festa Major 2018,que ascendeix a 
3.759,00 euros. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals per a què 
procedeixin a la comptabilització de la corresponent fase del procediment sobre drets 
i ingressos municipals.”  
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FASES A I D DE DESPESES 
DIVERSES. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Vist que les diferents regidories d’aquesta Corporació han manifestat a aquesta 
Alcaldia la necessitat d’autoritzar i de disposar les següents despeses: 
 

- Treballs de reparació de fuites xarxa municipal aigua potable amb retro-
excavadora; 
- Adquisició de 100 m de tub per arranjar avaries a la xarxa municipal d’aigua 
potable; 
- Adquisició de producte químic per sulfatar arbres parc La Sitjota per plagues 
insectes; 
- Treballs per rebaixar el paviment del parc de Can Castellví; 
- Treballs de manteniment a la Piscina Municipal; 
- Adquisició de clauers i altres per ordenar les claus dels edificis municipals; 
- Adquisició de material per canviar el tub de la xarxa municipal d’aigües de Cal 
Tonet del Joan Pere del Barri l’Alzinar; 
- Reparació de la nevera vertical que hi ha al bar de la pista poliesportiva; 
- Adquisició d’unes plaques identificatives dels pous i dipòsits d’aigua potable del 
municipi;  
- Serveis jurídics d’un procediment judicial sobre la UA-9B Creu Blanca; 
- Acompanyament musical al Ball de Pastorets de Guardiola de Font-rubí en motiu 
de la trobada a l’Arboç de balls de pastorets (08-09-2018); 
- Adquisició d’un trofeu per a la gimcana tractorista de la FM 2018. 
 
Vist que, en data 4 de setembre de 2018, s’ha emès informe de fiscalització, fase A i 
D, en el qual es determina l’existència de consignació pressupostària adequada i 
suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest Ajuntament en l’exercici 
2018; que correspon autoritzar i disposar a la Junta de Govern Alcalde (d’acord amb 
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 la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny); es verifica que la selecció 
de l’adjudicatari s’ajusta a la normativa vigent i les disposicions aplicables al cas i 
s’informa favorablement l’autorització i disposició de la despesa. 
 
Vist l’article 185 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i vist el que preveu l’article 25 
de les bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, respecte a les despeses 
inferiors a 3.006 euros.  
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar l’autorització i disposició de les següents despeses, amb càrrec a 
les corresponents aplicacions pressupostàries: 
 

Despesa Proveïdor Import total Aplicació 
pressupostària 

Treballs de reparació de fuites a la xarxa 
municipal d’aigua amb retro-excavadora  

Construccions Joan Càlix, 
S.L.  

1.160,00 € 161-21011 

Adquisició material xarxa aigua Subministres a Obres i 
Terrenys, S.L 

      35,40 € 161-22116 

Adquisició producte químic per sulfatar 
arbres 

Agro-esteve, S.L.       112,97 € 
 

171-21009 
 

Treballs al parc de Can Castellví D. C. R.  225,67 € 171-21009 

Treballs de reparació a la piscina municipal D. C. R. 1.388,25 € 337-21202 

Adquisició material divers Ferreteria Badia, S.A. 7,39 € 920-21500 

Adquisició material aigües Subministres a Obres i 
Terrenys, S.L. 

547,61 € 161-22116 

Serveis de reparació d’electrodomèstic  Fred Vilafranca, S.L. 186,42 € 920-21500 

Adquisició material A. M. C. 280,00 € 161-22116 

Serveis Jurídics Entrena Abogados, S.C.P. 3.025,00 € 920-22604 

Serveis – Ball de Pastorets Ll. G. R. 160,00 € 338-22609 

Adquisició de Material J. R. P. M. 41,50 € 338-22609 

 
Segon.- Tramitar la corresponent comanda als proveïdors esmentats. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de 
practicar les anotacions comptables corresponents a les presents autoritzacions i 
disposicions.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat. 
 
 
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 21:26 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 


