
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 20 de 
febrer de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 13 de febrer de 2017. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la substitució del 
mur de tancament del camp de futbol amb Adolfo Constructors del 
Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 24.393,60€ 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la reparació de la 
tanca metàl·lica del club de Tir i estabilització del talús amb 
Construccions Tomàs Vidal segons oferta presentada per un import 
total de 3.479,96 € 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la reparació del pou 
del Parc de Xiribecs amb Instal·lacions Montsià SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.087,46 € 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en sabates 
de seguretat S-3 per al personal dels serveis municipals amb Fabricats i 



Manipulats Signo SL segons oferta presentada per un import total de 
1.747,24 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en roba 
d’hivern per al personal dels serveis municipals amb Fabricats i 
Manipulats Signo SL segons oferta presentada per un import total de 
3.387,15 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en obres 
murals per al Premi Amposta amb J.E.A. segons oferta presentada per 
un import total de 1.097,10 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en substitució 
del comptador d’aigua recirculada de la piscina gran per trencament de 
l’existent amb Ebrepool SLL segons oferta presentada per un import 
total de 1.332,91 €. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER AUDITORIA 
 

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que han de 
regir un contracte de serveis de caràcter menor consistent en la 
realització d’una auditoria del Contracte de Gestió del Servei Municipal 
d’Abastament d’Aigua sota la modalitat de concessió de l’Ajuntament 
d’Amposta amb Sorea (Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA) 
per als exercicis 2005-2016 i procedir a invitar a diferents empreses que 
puguin realitzar l’auditoria, per tal que presentin oferta d’acord amb els 
Plecs aprovats. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis de manteniment anual del sistema 
de telefonia IP de l’Ajuntament d'Amposta amb Aplicaciones Eléctricas 
ENE SA segons oferta presentada per un import total de 8.256,88 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis de professionals experts en 
restauració per la necessitat de conservar el patrimonial arqueològic i 
històric de la ciutat amb l’arquitecte C.B.C. segons oferta presentada per 
un import total de 7.865,00 € 

 
 



ASSIGNACIÓ AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE LA FUNCIÓ D’INSPECTOR DE 
SOLARS I PARCEL·LES AL TERME MUNICIPAL 
 

- Assignar al Sr. J.M.B. amb caràcter provisional fins que es faci la 
designació de la persona definitiva, la funció d’inspecció de l’estat dels 
solars i de les parcel·les ubicades dins del terme municipal d’Amposta. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. 
 

- Aprovar la contractació de M.C.V., com a auxiliar administrativa per a la 
policia local, dintre el programa Fem ocupació per a joves”, categoria 
laboral C2-14,jornada laboral completa, del 24 de febrer al 23 d’agost 
de 2017. 

- Aprovar la contractació de la Sra. I.C.R.R. com a administrativa de l’àrea 
de joventut, categoria laboral C1-15, jornada laboral completa, del 21 
de febrer al 20 de maig de 2017 

- Aprovar la contractació del Sr. J.F.F. com a xofer dels serveis municipals, 
categoria laboral oficial primera, jornada laboral completa del 21 de 
febrer al 31 de març de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT. 
 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat del Sr. E.G.R. amb efectes del dia 
12 de desembre de 2012. 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat de la Sra. A.E.C. amb efectes del 
dia 20 de gener de 2004. 

 

APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

- Atorgar a la Sra. V.A.G. una liquidació complementària de 346,94 € pels 
treballs de superior categoria realitzats com a secretària accidental 
durant els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2017. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A JORNADES DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.P., en la que demana 
autorització per poder assistir al seminari de formació per a tutors de 



l’ISPC que es realitzarà el dia 3 de març de 2017 de 9 a 14.30 a Mollet 
del Vallès. 

- Autoritzar les sol·licituds formulades per les tècniques de l’àrea de 
polítiques d’ocupació, I.V.F., N.M.S., L.C.C. i C.M.P., en les que demanen 
assistir a la reunió taller que organitza el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a les tècniques d’ocupació de les entitats locals 
vinculades a projectes de Joves per l’Ocupació, que es realitzarà el dia 
20 de febrer de 2017 a l’edifici del SOC a Barcelona a partir de les 12 
hores.  

 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Disbarmont 
SL fins cobrir la quantitat de 43.052,88 €. (Expedient 43030700520278) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Autoebre 
2000 SL fins cobrir la quantitat de 35.476,29 €. (Expedient 
43031200471214) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Arrels CB 
fins cobrir la quantitat de 2.526,77 €. (Ref. 431723303262Q) 

- No ordenar l’embargament de sous i altres emoluments de les 
persones que es diran a continuació, per quan en aquest moment no 
estant contractes en règim laboral per l’Ajuntament d'Amposta: 

o S.N. 
o L.H.C. 
o J.P.G. 
o S.E.L. 
o K.R.A. 

 
INICI DE PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
 

- Iniciar el procés de selecció per a la substitució de la baixa per 
maternitat de la  tutora del Programa Joves per l’Ocupació, N.M.B., fins 
al moment de la presentació de l’alta definitiva. 

 
 
 



INICI DE PROCÉS D’ENCÀRREC DE GESTIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE 
FORMADORS 
 

- Iniciar el procés d’ encàrrec de gestió i proposta de contractació dels 
formadors que hauran de desenvolupar les respectives accions 
formatives.   

 
APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI 
DE TITULARITAT D’ACTIVITAT I LES AJUDES A LA CONTRACTACIÓ DE 
TREBALLADORS/ES 
 

- Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis de l’àrea 
d’Esports i de l’àrea d’Obres, Urbanisme i Activitats: 

o 047_Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats  
o 058_Ajudes a la contractació de treballadors/es de l’Ajuntament 

d’Amposta 
 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Esportiu l’Àngel – APASA, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Bàsquet Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club BTT Montbike, per tal de determinar les aportacions econòmiques 
de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al desenvolupament de les 
activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2017, del que s’ha donat 
compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club de Tir Montsià, per tal de determinar les aportacions econòmiques 
de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al desenvolupament de les 



activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2017, del que s’ha donat 
compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club de Futbol Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Esportiu Sala Esgrima Amposta, per tal de determinar les 
aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Futbol Sala Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Handbol Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Hoquei Patí Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Moto Club Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Natació Amposta,, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 



- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb el 
Club Nàutic Amposta, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb Los 
Taus Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de 
l’Ajuntament d'Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats 
de l’entitat esmentada per a l’any 2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb la 
Unió Atlètica Montsià, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb la 
Unió Atlètica Montsià, per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS DEL FONS SOCIAL 2017 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 
Fons Social 2017 als empleats/des que tot seguit es relacionen: 

Data  FONS SOCIAL 
Sol·licitud Treballador/a Total ajuts 

11/02/2016 M.P.E.G. 210,57 
17/02/2016 S.G.R. 219,90 
29/02/2016     A.F.A. 300,00 
08/03/2016 J.V.S.D. 120,00 
16/03/2016 M.M.F. 260,00 
03/05/2016 M.C.J. 194,35 
05/05/2016 R.V.P. 120,00 
09/05/2016 X.M.M. 234,33 
27/05/2016 M.T.D.P. 223,50 
11/10/2016 D.B.R. 174,00 
06/07/2016 M.R.P. 147,95 
28/07/2016 J.R.O.P. 240,00 



01/08/2016 F.S.T. 243,20 
02/08/2016 M.F.M. 270,00 
24/08/2016 A.N.G. 58,90 
30/09/2016 M.L.B. 99,00 
04/10/2016 B.A.P. 54,00 
04/10/2016 J.L.D. 300,00 
10/10/2016 A.O.F. 184,00 
30/05/2016 M.B.B. 224,80 
17/10/2016 I.E.P. 600,00 
29/10/2016 M.T.F. 226,00 
08/11/2016 R.R.P. 207,00 
15/11/2016 G.U.I. 243,00 
18/11/2016 J.M.B. 255,70 
16/12/2016 M.V.P. 205,00 
20/12/2016 J.C.G.C. 219,00 

   
  5.834,20 

03/01/2017 M.V.R. 74,00 
17/01/2017 R.N.A. 180,00 

  254,00 
  6.088,20 

 
- Aprovar el pagament de 105,00 € a la Sra. A.M.P. en concepte d’ajut per 

l’adquisició de plantilles ortopèdiques, corresponent a un 50% de 
l’import sol·licitat. (210,00 €) 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 56 
de data 20/02/2017 que ascendeix a un import líquid de 9.912,81 €, la 
qual comença amb Software i Serveis SLU per import de 1.464,10 € i 
finalitza amb C.E.G. per import de 2.090,00 €. 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 55 
de data 20/02/2017, que ascendeix a un import líquid de 84.248,50 €, la 
qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 
13.605,37€ i finalitza amb Remsa Memorial SA per import de 2.641,83€.  

 
 



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’entitat Barcelona en Comú en la 
que demana autorització per poder utilitzar la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó per fer un debat sobre el procés participatiu el dia 
25 de febrer de 2017 de 17 a 21 hores, advertint a l’interessat, que un 
cop finalitzat l’acte, hauran de deixar l’espai net, sent responsable del 
mateix el Sr. J.J.F. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la responsable del Centre obert 
Infantil en la que demana autorització per poder utilitzar el pati i les 
pistes de l’escola Agustí Barberà, tots els divendres a partir del dia 7 
d’abril fins el 30 de juny de 2017 de les 17.30 a les 19.15 hores per 
poder realitzar activitats i esports a l’aire lliure amb els xiquets/es del 
centre Obert, advertint a la interessada, que hauran de deixar l’espai 
net, sent responsable del mateix la Sra. N.R. 

 
RENÚNCIA A ÚS D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL 
 

- Anul·lar l’autorització de l’ús del teatre del Casal a la Sra. G.T.A., els 
dissabtes 11 de febrer, 11 de març i 1 d’abril de 18 a 20 hores, deixant 
lliure l’espai. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del SAD de M.M.R. amb efectes del dia 15 de febrer de 
2017. 

- Aprovar l’alta del SAD de J.M.P. amb efectes del dia 15 de febrer de 
2017, amb un cost per a l’usuari de 75,87 € mensuals. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de P.L.S. 
- Aprovar l’alta del TAD de R.R.N., amb efectes del dia 14 de febrer de 

2017, amb un cost per a l’usuari de 41,50 € mensuals. 
- Aprovar l’alta del TAD d’E.G.G., amb efectes del dia 18 de gener de 

2017, amb un cost per a l’usuari de 26,15 € mensuals. 



- Aprovar l’alta del TAD de F.M.B., amb efectes del dia 31 de gener de 
2017. 

 
ATORGAMENT DE PRESTACIÓ SOCIAL D’URGÈNCIA 
 

- Atorgar a M.B., un ajut d’urgència social de 367,17€ per 
subministrament elèctric. 

- Atorgar a A.A.F., un ajut d’urgència social de 234,43 € per 
subministrament elèctric. 

- Atorgar a E.N.M., un ajut d’urgència social de 99,50 € per ulleres. 
- Atorgar a F.L.C.B., un ajut d’urgència social de 518,86 € per despeses 

d’accés a l’habitatge. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Agència Tributària, comunica embargs de béns immobles a Promurbin 
2000 S.L. (en liquidació). La Junta de Govern Local resta assabentada i 
mana es traslladi còpia a l’Oficina de Gestió Tributària. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Aprovació de convenis de col·laboració educativa 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’Institut Montsià per a la formació pràctica a l’oficina de 
Turisme de l’alumna  R.G.I., del 6 de març al 24 de maig de 2017, els 
dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’Institut Montsià per a la formació pràctica a l’àrea de 
polítiques actives d’ocupació de l’alumne  A.M.L., de l’1 de febrer al 31 
de maig de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 



- Aprovar, amb efectes retroactius, el conveni de col·laboració a signar 
entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut Montsià per a la formació 
pràctica a l’àrea de polítiques actives d’ocupació de l’alumne  A.S.B., del 
9 al 27 de gener de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar, amb efectes retroactius, el conveni de col·laboració a signar 
entre l’Ajuntament d'Amposta i  l’Institut Montsià per a la formació 
pràctica a l’àrea de promoció i desenvolupament econòmic de l’alumne 
P.G.C., del 3 al 6 de desembre de 2016 els dimarts d’11 a 14 i de 16 a 21 
hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenge d’11 a 14 i de 16 a 21 
hores. 

 
Recurs de reposició contra desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial 
 

- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. B.F.M. contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2015 en la que es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Amposta.  

 
Reclamacions de responsabilitat patrimonial 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. 
E.S.A., danys han estat valorats en un total de 677,72 € d’acord amb 
factura número 06/17 emesa per Taller Xapa i Pintura Joan Gil Martín, 
degudament pagada i a nom del reclamant. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
Segur Caixa SA, danys han estat valorats en un total de 59,62 € d’acord 
amb factura número 340.883 de 23.08.2016 emesa per Ralarsa Holding 
SL, degudament pagada i a nom del reclamant. 

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.C.G., en la que demana 
autorització per poder aparcar 4 auto-caravanes el cap de setmana de 
la Fira de la Carxofa, amb les següents condicions: 

o Les caravanes hauran d’estacionar a l’interior del recinte de terra 
que hi ha al passeig del Canal Marítim. 



o Si el dia de l’activitat les condicions climatològiques ho 
desaconsellen, podran estacionar al passeig Canal Marítim 
(asfalt) 

o En cap cas podran desplegar tendals, treure cadires, realitzar 
foguerades, abocar aigües menors i tota activitat que es pugui 
deduir que es tracta d’una acampada. 

 
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per a la realització 
d’un Pla Director de la zona Esportiva de la Ciutat d’Amposta 
 

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que han de 
regir un contracte de serveis de caràcter menor consistent en la 
realització d’un Pla Director de la Zona Esportiva de la ciutat d’Amposta, 
sota la modalitat de concessió de l’Ajuntament d’Amposta.  

 
Aprovació de les condicions generals, específiques i procediment de gestió de 
pràctiques externes 
 

- Aprovar les condicions generals, específiques i procediment de gestió 
de pràctiques externes per tal que l’estudiant del Grau de Dret, C.C.F. 
perquè pugui realitzar les pràctiques formatives externes al 
departament d’Intervenció de l’Ajuntament d'Amposta els dilluns, 
dimecres i dijous, 4 hores al dia, de l’1 de març al 30 de juny de 2017 i 
abonar a la Sra. C.C.F., la quantitat de 200,00 € al mes en concepte 
d’ajut econòmic a l’estudi. 

 
Atorgament de subvenció directa i extraordinària 
 

- Atorgar a l’Associació Esportiva de Veterans del CF Amposta, una 
subvenció directa i extraordinària de 3.000,00 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 03/341/48901 per la realització d’activitats 
commemoratives per la celebració del 50è aniversari de l’entitat durant 
l’any 2017. 

 
 
 
 



Aixecament d’embarg 
 

- Aixecar l’embarg de sou, salari o pensió que amb data 18/11/2015 es va 
fer contra la Sra. M.D.F.L. ( Ref. 50097). 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord següent pel  que fa a la contractació 
dels serveis amb el Club Nàutic Amposta, per un import de 15.615,68 €, 
consistents en la formació i docència per part de D.M.P., com a 
desenvolupador del programa de tecnificació de rem, segons la 
normativa ARC del Consell Català de l’esport: 

o On consta que es realitzarà de “l’1 de gener fins al 30 de juny de 
2017”, ha de constar que es realitzarà de “ l’1 de gener fins al 31 
d’agost de 2017”. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i trenta minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 
 


