SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
Núm. 14 DE 12 DE JULIOL DE 2018

ACTA

El 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions locals, d’acord amb l’establert al Reial Decret
233/2015, de 30 de març, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assembles de Ceuta i Melilla
per al 24 de maig de 2015.
El 13 de juny de 2015 es va celebrar la sessió pública de constitució de la corporació municipal de
Linyola i d’elecció de l’alcalde.
Per decret d’alcaldia número 73 de 18 de juny de 2015 s’ha decretat incoar l’expedient de tramitació
administrativa per a l’organització i funcionament dels òrgans de govern i administració de l’ajuntament
de Linyola.
Dins de l’organització municipal la junta de govern local és un òrgan obligatori en els municipis amb una
població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o
així ho acordi el ple de l’ajuntament.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 29 de juny de 2015 va acordar
constituir la junta de govern local com a òrgan necessari i col·legiat de l’ajuntament de Linyola.
Per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 es va decretar el nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.
El ple de l’ajuntament de Linyola en sessió extraordinària celebrada el 13 de juliol de 2015 va acordar la
periodicitat de les sessions de la junta de govern local.
Per a la tramitació normal de determinats expedients administratius es necessita l’aprovació o la
conformitat de la junta de govern local.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola es reuneix en sessió ordinària, la qual ha estat
prèviament convocada per l’alcalde i notificada als regidors, d’acord amb els articles 113 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Normativa aplicable: Articles 20.1.b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, Articles 48.1.b), 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112 i 113 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

Identificació de la sessió:
-

Número d’ordre en les sessions de la Junta de Govern Local: 14/2018
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 12 de juliol de 2018
Horari: 19.30 h. a 20.00 h.
Lloc: Sala de reunions de l’edifici de l’ajuntament de Linyola

Assistents a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Àlex Mases Xifré – Alcalde
Sebastià Mas Martí
Òscar Camí Puig

Participants com a assistents en les sessions i deliberacions de la junta de govern local:
-

Lourdes Azor Farras
Anabel Caba Cos
Albert Batlle Mas

Secretària interventora de l’ajuntament de Linyola: Antonieta Bruna Tena
No assisteixen a la sessió:
Membres de la junta de govern local:
-

Alba Balcells Barril

Quòrum legal per a la vàlida constitució de la sessió:
D’acord amb l’article 113.1.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la vàlida
constitució de la junta de govern local es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus
components. Així mateix, es requereix l’assistència de l’alcalde i del secretari de la corporació o de qui
legalment els substitueixi.
Atesa l’assistència indicada anteriorment, es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari per a
la vàlida celebració de la present sessió.

Ordre del dia de la sessió:
1.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local.
Aprovació d’acords en relació a factures i despeses.
Aprovació d’expedients de llicències d’obres.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE LINYOLA
En haver estat repartida l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de data 28 de juny de
2018 no es procedeix a la seva lectura, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Aprovar l’acta de la sessió anterior de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola.

2.- APROVACIÓ D’ACORDS EN RELACIÓ A FACTURES I DESPESES
Atès que al registre de factures de l’ajuntament de Linyola consten les següents factures i despeses,
amb motiu de la realització d’una despesa determinada:

Emissor i concepte

- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació parcial per càrrec alcalde mes juny
- A. Mases Xifré: Retribució per dedicació parcial per càrrec alcalde paga extra juny
- A. Mases Xifré: : Indemnitzacions per despeses efectives dels membres de la corporació
municipal de Linyola
- Nòmines treballadors ajuntament mes juny
- Nòmines treballadors ajuntament paga extra juny
- Seguretat social: Quotes seguretat social treballadors i alcalde mes juny
- Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital: Taxa reserva domini públic radioelèctric us
privatiu per la freqüència emissora ràdio
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: Publicació edicte aprovació inicial obra
construcció nínxols cementiri
- Consell Esportiu del Pla d’Urgell: Servei socorrisme aquàtic piscines municipals mes juny
- Raibor Espectacles SL: Actuació revetlla Sant Joan
- Airis Technology Solutions SL: Quota mensual servei web plataforma
- Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya La Torxa: Manteniment jardineria juny
- Apliclor Water Solutions SA: Treballs a la planta potabilitzadora
- Apliclor wàter Solutions SA: Treballs a les piscines municipals
- X. Guerrero Martínez: Repartir propaganda i netejar vidres
- J. Lechosa Aspas: Retirar vehicles de la via pública
- Construccions i Promocions Roc-Oliva SL: Treballs reparar parets per col·locar estructura
panoràmica al campanari de l’Església
- M. Garcia Guillen: Muntatge coberta sandwich bar i oficines camp de futbol
- Seguretat Arsol SL: Retimbrar extintors edificis Pl. Pau Casals
- J. Torres Salvia: Treballs per a serveis i obres
- Telefónica Móviles España SA: Quota telèfons mòbils
- Telefónica Móviles España SA: Assegurança telèfons mòbils
- Voz Telecom OIGAA360SA: Quota telèfon consultori mèdic
- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina
- C. Camarasa Fontanet: Material d’oficina
- A. Martí Avila: Material d’oficina
- Gràfics Claret SL: Material d’oficina
- Aldgis SL: Coques revetlla Sant Joan
- Multisac SL: Material per al camp de treball
- Farratges Nabau SL: Palla per fira de la camamilla
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Begudes i productes de jardineria
- Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL: Productes de jardineria
- Petrolis de Barcelona SA: Carburant per a vehicles municipals
- Rapi Plant SLU: Plantes per enjardinaments públics
- Ausa Center SLU: Raspalls per màquina escombradora
- Seguretat Arsol SL: Roba de treball brigada municipal

Import (€)

Informe
Reparament
Secret-Inter.

1.600,69
1.757,49
283,27
27.552,04
17.723,70
9.863,68

X

100,00
218,40
2.772,00
786,50
24,20
1.210,00
245,45
143,75
87,12
93,91
1.294,40
3.452,74
35,09
1.118,08
268,16
9,68
142,78
86,03
47,40
24,02
42,83
374,88
215,38
385,00
62,90
382,25
154,79
131,00
596,71
81,59

X

X

- Corporación alimentaria Guissona SA: Productes de neteja
- Carbòniques Domingo SL: Productes de neteja
- R. Amoros Camarasa: Material per a obres i serveis
- PRFV Reixachs SA: Material per a obres i serveis
- Pons Mayoral SL: Material per a obres i serveis
- Bigues Linyola SL: Material per a obres i serveis
- Benito Urban SLU: Subministrament de mobiliari urbà
- Happyludic Playground and Urban Equipment SL: Subministrament de mobiliari urbà
- Happyludic Playground and Urban Equipment SL: Subministrament lot skate

62,94
69,70
615,78
57,23
208,31
126,78
1.047,62
2.975,39
9.019,34
Total

87.551 €

Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha aprovat inicialment pel ple de
l’ajuntament de Linyola en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017 i definitivament per decret
d’alcaldia núm. 2 de 8 de gener de 2018.
Atès que el pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola s’ha modificat mitjançant
l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost, per incorporació de romanents de crèdits
procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior (2017), que s’ha aprovat per decret
d’alcaldia número 27 de 12 de febrer de 2018.
Atès que la gestió del pressupost de despeses de les entitats locals s’ha de realitzar en les següents
fases:
-

-

-

Autorització de la despesa: Acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa
determinada per un quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d’un crèdit
pressupostari i constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa.
Disposició o compromís de la despesa: És l’acte mitjançant el qual s’acorda, després del
compliment del tràmits legalment establerts, la realització de despeses, prèviament autoritzades,
per un import exactament determinat.
Reconeixement i liquidació de l’obligació: És l’acte mitjançant el qual se declara l’existència d’un
crèdit exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
Ordenació del pagament: És l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagament, en base a una
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria
de l’entitat.

Atès que un mateix acte administratiu podrà abastar més d’una de les fases d’execució del pressupost
de despeses com pot ser l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació.
Vist que secretaria intervenció de l’ajuntament de Linyola exercint la funció interventora ha fiscalitzat
les factures i despeses que es proposen aprovar i en relació a les següents despeses:
-

Nòmines treballadors ajuntament mes de juny: 27.552,04 €
Es fa constar que en relació a l’expedient per a la contractació amb caràcter d’urgència de
personal laboral temporal (a temps complert) per realitzar tasques a la brigada municipal de
Linyola per prestar adequadament el servei de la brigada municipal de Linyola, amb el fi de cobrir
les necessitats urgents i inaplaçables que es considerin prioritàries i per no afectar al
funcionament dels serveis públics essencials del municipi de Linyola, s’ha emès un informe de
secretaria intervenció de data 21 de juny de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

La contractació de personal durant l’any 2018 està condicionada a les limitacions indicades a l’article 19 (Oferta de
empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal) de la Ley 3/2017,
de 27 de juny, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Els articles 34.1 i 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableixen que “Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé
d’ofici o a instància de l’interessat, se produiran per l’òrgan competent ajustant-se al procediment establert” i “Els
actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en el cas que siguin dictats prescindint total i
absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”.
Es formula reparo de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola que no complexi a l’indicat als paràgrafs
precedents.

-

-

-

-

-

-

L’expedient administratiu per a la contractació de personal per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita
d’acord amb la legislació establerta a la normativa reguladora del personal al servei de les entitats locals i en
relació a les prohibicions de contractar amb les administracions públiques i a les possibles causes d’incompatibilitat
per motiu del parentiu.
L’òrgan competent per al nomenament de personal és l’alcalde de l’ajuntament de Linyola.
A l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta el lloc de treball
(Personal laboral temporal a temps complert per realitzar tasques a la brigada municipal de Linyola) pel qual es
tramita aquest expedient de contractació de personal.
D’acord amb l’article 215 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, es formula reparament de legalitat de qualsevol acte de l’ajuntament de Linyola
en relació aquest expedient de contractació de personal, ja que són nuls de ple dret perquè s’han dictat prescindint
total i absolutament del procediment legalment establert.
Com a l’annex de personal del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta el lloc de treball
(Personal laboral temporal a temps complert per realitzar tasques a la brigada municipal de Linyola) pel qual es
tramita aquest expedient de contractació de personal, al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no
consta consignació pressupostària per autoritzar les despeses de les retribucions i de la seguretat social del lloc de
treball pel qual es tramita aquest expedient de contractació de personal.
D’acord amb l’article 173.5 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, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia superior a
l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses del pressupost, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixen aquesta norma i, per tant:
- Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada contractació de
personal.
- Es formula reparament de legalitat de qualsevol acord, resolució i acte administratiu referit a l’esmentada
contractació de personal.

Servei socorrisme aquàtic piscines municipals mes juny: 2.772 €
Es fa constar que en relació a l’expedient per a la contractació del servei de socorrisme i
salvament de les piscines municipals de Linyola - Any 2018, s’ha emès un informe de secretaria
intervenció de data 25 de maig de 2018, el qual conclou que:
-

-

-

-

-

-

-

Segons l’alcaldia, el contracte objecte de l’expedient es vol celebrar per al compliment i realització de fins
institucionals de l’ajuntament de Linyola i s’han determinat amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats
que pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisferles.
Vistes les característiques del contracte objecte d’aquest expedient, es tracta d’un contracte onerós, del sector
públic, de servei i administratiu i, per tant, es regirà, en quan a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació
i extinció, per la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del sector público, i les seves disposicions de
desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El contracte es podrà adjudicar pel procediment del contracte menor de servei ja que el valor estimat del contracte
no supera els 15.000 € (Import sense incloure l’IVA).
La tramitació administrativa de l’expedient de contractació s’haurà de realitzar d’acord amb l’establert a la normativa
legal i el procediment indicats per als contractes menors.
El contracte menor s’haurà d’adjudicar a les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per alguna prohibició de contractar i acreditin la seva solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, així mateix hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte
del contracte. A més, si és persona jurídica la prestació del contracte haurà d’estar compresa dins dels fins, objecte
o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin pròpies.
L’expedient del contractació per part de l’entitat local podrà ser aprovat si es tramita d’acord amb la legislació
establerta a la normativa reguladora en relació a les prohibicions de contractar amb el sector públic i a les causes
d’incompatibilitat per motiu del parentiu.
A l’expedient de contractació consta la documentació que justifica l’aptitud (Capacitat i solvència) per contractar
amb l’administració pública de l’empresari que ha presentat el pressupost del subministrament a contractar.
La competència com a òrgan de contractació correspon a la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola ja que
l’import del contracte no supera el 10% (200.794,87 €) dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2018 de
l’ajuntament de Linyola.
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària suficient i
adequada per prestar el servei objecte d’aquest expedient.
Són nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius referits a l’esmentada contractació.
Es formula reparo de legalitat:
- De l’acord d’adjudicació del contracte menor.
- De la/es factura/es del contracte i del seu pagament.
En cas d’aprovar-se la contractació, s’haurà d’aprovar una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2018
de l’ajuntament de Linyola a fi de suplementar el crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària
2018/1/342/22799/01 (Servei salvament i socorrisme piscines) per l’import de la despesa de la contractació pel
qual no consta crèdit suficient i adequat i pel concepte del servei objecte d’aquest expedient.

-

Que es relacionen a continuació:
Es fa constar que s’ha emès un informe de secretaria intervenció de data 9 de juliol de 2018 el qual
consta, entre d’altres, que:
Antecedent segon.
En la relació de factures i despeses que es proposen aprovar per la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola consten els següents
documents de despesa amb la següent causa de reparament: Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient
per assumir les obligacions derivades de les factures i despeses al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola:
Insuficiència o inexistència de consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les obligacions derivades de les factures i
despeses al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola:

Emissor
Manel Garcia Guillen

Número

Data

Import factura

58

5/7/2018

3.452,74 €

Causes de reparament
Insuficiència crèdit pressupostari
Aplic. Pres.: 2018/1/342/21200/01:
Manteniment edificis esportius

Conclusió:
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments jurídics es conclou que:
Al pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola no consta consignació pressupostària adequada i suficient per assumir les
obligacions derivades de les factures i despeses relacionades en el antecedent segon.
Es formula reparament de legalitat:
De l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola d’aprovació de l’autorització, de la disposició o compromís, del
reconeixement i liquidació de l’obligació, i de l’ordenació del pagament de les factures i despeses relacionades anteriorment.
Del pagament de les esmentades factures i/o despeses relacionades anteriorment.
De l’esmentat informe se’n donarà compte a l’alcalde i a la propera sessió de la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola que
se celebri.

Vist l’establert per a l’execució del pressupost de despeses als articles 183 a 189 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i als articles 52 a 78 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es desenvolupa el capítol
I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per l’aprovació de l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació, ordenació del
pagament de les obligacions i despeses, i per a l’aprovació de les factures i despeses.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, acorda l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició o compromís, reconeixement i liquidació de l’obligació, i
l’ordenació del pagament de les despeses relacionades anteriorment.
Segon.- Donar conformitat i aprovar les factures i despeses relacionades anteriorment.
Tercer.- Aplicar les factures i despeses relacionades anteriorment a les aplicacions pressupostàries
que corresponguin del pressupost de l’exercici 2018 de l’ajuntament de Linyola.

3.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les següents sol·licituds de llicències d’obres:
Expedient número: 47/2018
Promotor: Immaculada Arce Coll
Emplaçament de l’obra: C/ Roger de Llúria
Descripció: Ampliació finestra a porta a peu de carrer
Pressupost: 300 €

Expedient número: 48/2018
Promotor: Jaume Darbra Vallés
Emplaçament de l’obra: C/ Prat de la Riba, 42
Descripció: Reformar bany, treure rajoles i banyera i posar plat de dutxa
Pressupost: 1.300 €
Expedient número: 49/2018
Promotor: Josep Roig Cascalló
Emplaçament de l’obra: C/ Salmeron, 15
Descripció: Treure graó enrajolat porta garatge i fer baixador formigonat
Pressupost: 250 €
Vist que els serveis tècnics municipals han informat favorablement els expedients (sol·licitud i, en el seu
cas, la documentació tècnica), indicant les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas,
les que s’especifiquen als corresponents informes.
Vist que als expedients s’acredita haver donat compliment a l’establert a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Linyola, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist que, per decret d’alcaldia número 78 de 30 de juny de 2015 de nomenament dels membres i
atribucions de la junta de govern local, la junta de govern local de l’ajuntament de Linyola té l’atribució
per a l’atorgament de llicències i parcel·lacions urbanístiques.
La junta de govern local de l’ajuntament de Linyola, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els expedients de llicències d’obres relacionats anteriorment, havent-se d’observar
les condicions establertes amb caràcter general i, en el seu cas, les que s’especifiquen als informes
tècnics emesos als expedients i a la notificació de la llicència.
Segon.- L’execució de les obres s’han de realitzar d’acord amb la documentació tècnica aportada i
tenint en compte els punts remarcats en els informes tècnics emesos sobre l’expedient.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres dels esmentats
expedients, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per la tramitació del
esmentats expedients de llicències urbanístiques, d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal de la taxa
per expedició de documents administratius.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes legals oportuns.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les vint hores de l’expressat dia, s’aixeca la sessió, de la
que per constància i validesa de tot quant s’acorda, com a secretària interventora, estenc aquesta
acta.

La secretària interventora,
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Vist i plau,
L’alcalde,
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