Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

22
Junta de Govern Local
Ordinària
26 de setembre de 2016
09:15
Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretari general
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidora
Regidor

Eulàlia Sabater Díaz
Àlex Mañas Ballesté

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 21 corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de setembre
de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució de l'alcalde accidental (resol. 22/07/2016) de data
01/08/2016 d'aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis de vigilància,
salvament, socorrisme i acompanyament a l'aigua a les platges de Badalona temporada
2016.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovació de la liquidació de la pròrroga del conveni de col·laboració en relació al servei
d'atenció als animals de companyia per a l'any 2014.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Proposta de traspàs de la parada núm. 22 del Mercat municipal provisional Maignon.
4. Proposta. Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya per a la resolució de
les filtracions i patologies en façana en el CEIP Progrés, al c/ Eduard Maaristany, 104-118.
Proposicions urgents
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Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 21 corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de setembre
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta que van tenir lloc el dia 12 de
setembre de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució de l'alcalde accidental (resol. 22/07/2016) de data
01/08/2016 d'aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis de vigilància,
salvament,socorrisme i acompanyament a l'aigua a les platges de Badalona
temporada 2016
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:

Caràcter de la resolució:

Donar compte de la Resolució de l’ Alcalde accidental
(segons Resol. 22/07/2016) de data 1 d’ agost de 2016
relativa a l’aprovació de la continuïtat en la prestació
dels serveis de vigilància, salvament, socorrisme i
acompanyament a l’ aigua de persones amb mobilitat
reduïda a les platges del municipi de Badalona que s’
està prestant de forma tàcita durant la temporada 2016
per l’ empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics SL i
determinació de les condicions d’ execució per a
l’esmentat període.
Exhaureix la via administrativa

Òrgan al qual s’adreça:

Junta de Govern Local

Núm. expedient:

54/OBR-11/14

Antecedents
L’alcalde accidental de la corporació (segons Resol. 22/07/2016) va dictar en data 1 d’
agost de 2016 una Resolució, per avocació de facultats delegades en la Junta de Govern
Local, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, davant l’ absència de
convocatòries de sessions d’ aquest òrgan al mes d’ agost d’ enguany i la necessitat que de
forma ràpida es contragui i comptabilitzi la despesa per atendre les factures que se’n derivin
de l’ adopció dels acords següents.
SEGON.- APROVAR la continuïtat en la prestació dels serveis de vigilància, salvament i
socorrisme, així com d’acompanyament a l’aigua de persones amb mobilitat reduïda, a les
platges del terme municipal de Badalona, per a la temporada 2016, els quals es venien
prestant de forma tàcita per l’ empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL a comptar
del propassat dia 14/05/2016 a l’ empara de les previsions de l’ article 235 apartat a) del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’ obres, activitats i serveis
de les entitats locals.
TERCER.- INSTAR al Departament promotor i responsable d’ aquest contracte perquè de
forma urgent inicii les actuacions administratives pertinents en ares a preparar un nou
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expedient administratiu que ha de servir per contractar els serveis abans esmentats per a la
temporada 2017 i successives.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ interessat amb la relació de recursos que pot
interposar i COMUNICAR-LA al Departament de Protecció Civil i al Servei de la Guàrdia
Urbana als efectes indicats en l’acord precedent, així com també a l’ Interventor Municipal
perquè contragui i comptabilitzi la despesa que s’ estima que se’n derivi de la continuïtat
objecte de l’ acord segon precedent (document comptable A per un import de 186.009,99
euros (a raó de 153.727,27.-euros el valor base del contracte i 32.282,73 euros, l’IVA al
tipus del 21% vigent), amb número d’ operació 12016000024537, la qual s’ ha de satisfer
amb càrrec a la partida pressupostària número 441-1322-22709 del pressupost municipal
de l’exercici 2016) i a la Tresoreria General.
CINQUÉ.- DONAR COMPTE de l’ adopció d’ aquests acords a la propera sessió ordinària
que dugui a terme la Junta de Govern Local així com també a la propera sessió que celebri
l’Ajuntament Ple d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcalde accidental d’ aquesta corporació (segons
Resolució de data 22/07/2016) mitjançant avocació de les competències en matèria de
contractació que té delegades l’ alcaldia a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data
23 de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de
donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució
transcrita en els antecedents en el seu acord cinquè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar
aquesta contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les
previsions de la Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui
assumir les atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es
consideri adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és
aquest cas.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord cinquè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer tinent
d’alcalde i regidor de l’àmbit Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en els
antecedents d’aquest document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 de juny de 2015,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcaldessa per
tal que l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la
resolució a què es fa referència en els antecedents d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar
compte formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovació de la liquidació de la pròrroga del conveni de col·laboració en relació al
servei d'atenció als animals de companyia per a l'any 2014.
Fets:
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va
acordar d’una banda, delegar al Consell Comarcal del Barcelonès la competència de
recuperació i recollida d’animals contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14
de juliol, de protecció dels animals i de l’altra, l’aprovació del text del conveni de
col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal del Barcelonès Nord, entre el propi Consell Comarcal i els ajuntaments
de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2. En data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va signar amb el Consell
Comarcal i els ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, el
Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia.
3. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de març de 2014 va aprovar la
pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès en relació
al servei d’atenció d’animals de companyia 2014, amb càrrec a la següent operació
pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id. Operació
Núm. Operació
Import
2014 N 311 9421 46500

A

201400001315

120.800,00 €

4. En data 28 de maig de 2014 es va signar entre les parts la pròrroga expresa d’aquest
conveni pel 2014.
5. S’ha rebut el certificat de la Interventora general del Consell Comarcal del Barcelonès de
les obligacions reconegudes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014 derivades de
la gestió del CCAAC, en la qual ens informa que les obligacions reconegudes són de
240.875,05 euros
6. En data 25 de juliol de 2016, el cap del Servei de Salut ha emès un informe tècnic al qual
fa literalment la següent consideració:
“Que s’estimi com aportació de l’Ajuntament de Badalona a les obligacions reconegudes en
el Certificat de la Interventora general del Consell Comarcal del Barcelonès de les
obligacions reconegudes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014 derivades de la
gestió del CCAAC, en la qual ens informa que les obligacions reconegudes són de
240.875,05, la quantitat de cent catorze mil dotze euros amb 21 cèntims (114.012,21
euros).”
7. Consta incorporat a l’expedient informe favorable de la fiscalització per part de
l’interventor de data 8 d’agost de 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 25.2 j) de LRBRL estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a
competències pròpies la protecció de la salubritat pública.
2. L’article 52 de la Llei 18/2009 de 18 d’octubre de Salut Pública, estableix els serveis
mínims competència dels ens locals, concretament a l’ apartat “g) determina que
l’ajuntament és competent per prestar els serveis relatius a “La gestió del risc per a la salut
derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans
i de les plagues.”
3. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 LBRL, expressa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. A la seva
vegada, la Llei 30/92 en els seus art. 4.1.d) i 4.3, disposa que serà necessari que en els
desenvolupament de les activitats de les administracions públiques es prestin la cooperació
i assistència necessària.
4. L’art 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
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d’aplicació els convenis de col·laboració que formalització l’Administració General de l’Estat
amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
5. L'òrgan competent per a l'aprovació de la liquidació del Conveni de col·laboració en
relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014 és la Junta de Govern
Local, per ser l’òrgan que va aprovar la pròrroga de l’esmentat conveni.
6. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar
prèviament aquest expedient.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que , a proposta del
5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, la Junta de Govern Local aprovi
aquesta resolució:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel Consell Comarcal del Barcelonès, NIF
P5800012-F, del conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Badalona, del conveni de
col·laboració en relació al servei d’atenció als animals de companyia per a l’any 2014, per
un import total de 114.875,05 €.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Proposta de traspàs de la parada núm. 22 del Mercat municipal provisional
Maignon.
Vista l’instància presentada per PVV amb NIF X, en data 30 de maig d’enguany, per tal de
traspassar, per un preu de 20.000,00 euros, el lloc de venda núm. 22 del Mercat Municipal
provisional Maignon, dedicat a la venda de cansaladeria del que n’és concessionari, a favor
de SPT amb NIF X.
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que
acredita les dades registrals del lloc de venda núm. 22 del Mercat Municipal provisional
Maignon, a nom de PVV, per adjudicació d’acord amb el decret de la regidora de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme de data 23 de març de 2012, amb data de
finalització de la concessió l’ 1 de gener de 2036.
Vist que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
de traspàs, i taxa de concessions administratives ascendeix a la quantitat de 5.784,25
euros.
Vist que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del
Mercat han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Vist que, actualment tant PVV com SPT, no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els
drets inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol
gratuït...Tant en cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents
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esmentats en aquest apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de
la concessió de l’anterior concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de
venda núm. 22 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de
gener de 2036.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè
considera més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons
es desprèn de l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les
parades les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança
Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals per l’import total de
5.784,25 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern
Local d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de
Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 22 del Mercat Municipal provisional
Maignon, sol·licitat per el seu titular el senyor PVV amb NIF X per a la venda de
cansaladeria, a favor de la senyora SPT amb NIF X. El període de vigència finalitzarà l’1 de
gener de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per SPT d’import 5.784,25 euros.
TERCERA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23,
de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels
llocs de venda.
QUARTA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la
directora del Mercat Municipal provisional Maignon, al Departament de Patrimoni, i al
Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
4. Proposta. Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya per a la
resolució de les filtracions i patologies en façana en el CEIP Progrés, al c/ Eduard
Maaristany, 104-118.
RESOLUCIÓ
Atesa la instància presentada amb registre general d’entrada número 2016/16089 en data
06 de juny de 2016 per la Generalitat De Catalunya de sol·licitud de llicència per efectuar
obres en la finca ubicada al C/ Eduard Maristany Núm.104-118.
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal emès en data 14 de juliol de 2016 que diu:
“ Vista la petició formulada el 06 de juny de 2016 (reg. 2016/16089) per la Generalitat De
Catalunya al C/ Eduard Maristany Núm.104-118 (7083208DF3878C) i la documentació que
hi ha a l’expedient, les característiques de l’establiment i l’activitat són les següents:
Referència cadastral
Zonificació

7083208DF3878C
7b (equipament)
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Us urbanístic

Docent

L’actuació proposada es troba inclosa dins l’epígraf 9b de l’annex 1 de l’ordenança
municipal d’obres menors per a restauració de façanes a conjunt dins el Patrimoni històricoartístic fitxa F8 Fàbrica Gottardo de Andreis.
La Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona, en
sessió de data 5 de juliol de 2016, ha informat favorablement la proposta presentada.
Cal proposar la concessió de la llicència per Resolució de les filtracions i patologies en
façana. en el ceip progrés clau: s5-pnc-04317. al C/ Eduard Maristany Núm.104-118
(7083208DF3878C). ”
Fonaments de dret
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei
d’urbanisme, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
article 41 i concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Atesa la resolució de 23 de juny de 2015 segons la qual és la Junta de Govern local la que
ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes
promoguts per l’ administracions públiques
Atesos els informes tècnics favorables emesos pels tècnics Municipals i que consten a
l'expedient el Tinent d’Alcalde de Badalona Habitable proposa a la Junta de Govern Local
l’aprovació del següent
ACORD:
Atorgar llicència municipal a la Generalitat De Catalunya per a la Resolució de les filtracions
i patologies en façana. en el Ceip Progrés clau: s5-pnc-04317. a l’adreça C/ Eduard
Maristany Núm.104-118 referència cadastral 7083208DF3878C, amb la condició que es
compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres
referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions
següents:
Les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, d’acord amb l’art. 73 del Decret 179/1995 (R.O.A.S.).
En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica
de la construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra
disposició o normativa d’aplicació.
Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la
numeració del carrer i no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als
vianants.
Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades,
i es considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es
produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part
de l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb
què es doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol
manera es faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o
qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència,
estarà obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 22 / 26-09-2016

7

Secretaria General

de la inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment
d’aquest precepte, en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal
o metropolitana, podrà examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani
l'autoritat competent.
La concessió d’aquesta llicència no pressuposa permís per l’ús al qual es vol destinar el
local objecte de la sol·licitud, llicència que haurà d’estar lliurada pel Servei corresponent.
Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els
residus de la construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny.
Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
Tot i això sense perjudici del que determini la Junta de Govern local
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

Final.
La presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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