A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les catorze hores
del dia nou de novembre de l’any dos mil divuit, i tal com va anunciar-se en les convocatòries realitzades,
es reuneixen per tal de dur a terme la sessió ordinària de la Junta de Govern.
Presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz,
Amb la presència dels següents regidors:
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde
Sr. Carles Esquerda i Serrano, Segon Tinent d’Alcalde
Sr. Jaume Timoneda i Nabau. Tercer Tinent d’Alcalde
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF, hi assisteix
també el regidor Sr. Joan Baptista Pou i López, i la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem.
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe.
CONVOCATÒRIA
1.

Aprovació acta sessió anterior

2.

Aprovació de factures

3.

Tributs
3.1. Aprovació de les modificacions al padró del tercer trimestre de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica.
3.2. Aprovació variació IBI 2017.
3.3. Compte recaptació aigua 1r termini 2018.
3.4. Aprovació definitiva Aigua 2n semestre 2018.
3.5. Devolució rebut escombraries industrials exercicis 2017 i 2018.

4. Llicències d’obres
5. Llicències d’activitats
6. Contractació
6.1 Segona pròrroga contracte “neteja edificis municipals”.
6.2 Aprovació memòria valorada Plaça 1 d’octubre
7

Donar compte de Decrets
7.1 Decret d’aprovació de nòmines dels treballadors municipals corresponent al mes d’octubre
de 2018.
7.2 Decret d’alcaldia ordenant la devolució de 1.251,55€ cobrats indegudament a la Sra. P.M.P.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és el
següent:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Declarada oberta la sessió per la Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei
municipal de Catalunya, a la distribució prèvia als regidors, de l’acta de la sessió anterior, de caràcter
ordinari de data 19 d’octubre de 2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació a fer. No n’hi ha cap.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda aprovada per
unanimitat dels presents amb dret a vot.

2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures i
obligacions de pagament que importa 32.016,46 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 19-10-2018, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 09-11-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 32.016,46 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal
vigent.
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament
de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria.”
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.-TRIBUTS
Aprovació de les modificacions al padró del tercer trimestre de l’Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica

3.1.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que, consten a l’expedient modificacions, altes i baixes, que comporten prorrateig de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica del tercer trimestre.
Atès que, a l’expedient hi consten totes detallades.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR les modificacions, altes i baixes que comporten prorrateig de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica del tercer trimestre.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.2.

Aprovació variació IBI 2017

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que, consten a l’expedient modificacions de l’IBI durant el 2n trimestre de l’any 2017.
Atès que, a l’expedient hi consten totes detallades.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR les modificacions de l’IBI durant el 2n trimestre de l’any 2017.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.3.

Compte recaptació aigua 1r termini 2018.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:

el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a
domicili, corresponent al primer termini de l’exercici 2018, s’ha confeccionat el
Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en
voluntària, i
“Acabat

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del
Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al primer
termini de l’exercici 2018,
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament
en la via executiva.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.4.

Aprovació definitiva Aigua 2n semestre 2018.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 24 d’agost de 2018 va aprovar el Padró del
servei d’aigua potable a domicili corresponent al segon termini 2018, i
Atès que l’esmentat acord va ser exposat al públic, segons anunci inserit al BOP núm. 176 de data 109-18, exposat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini d’un mes, als efectes de
presentació d’al·legacions, i
Atès que durant el període d’exposició pública que va ser del 30 d’abril al 30 de maig de 2018,
ambdós inclosos, va presentar-se una al·legació en data 9-10-18 i registrada d’entrades amb el
número 2170, per part dels senyors C.T.LL., J.R.V.LL., M.M.S.E., R.E.A. i I.G.P, amb respectius NIF,
XXXXX226-C, XXXXX637-S, XXXXX880-A, XXXXX500-C i XXXXX986-W.
Atès el contingut de l’informe jurídic de data 08 d’octubre de 2018 emès pel Secretari de l’ajuntament,
el qual consta a l’expedient, proposant desestimació de la segona al·legació, no resoldre les
al·legacions tercera a sisena, per no tenir format d’al·legació, i estimar la primera al·legació.
Atès que l’ordenança vigent està fixada de conformitat a un estudi de costos realitzat i, aquesta es
basa en els preus màxims aprovats per la Comissió de Preus de Catalunya.
Atès que, l’obligació legal consisteix en no superar el límit màxim i que, tanmateix, amb els padrons
semestrals aprovats durant els darrers exercicis es pot demostrar com, el servei d’abastament d’aigua
ha estat deficitari per quantitats molt petites els anys que ho ha estat i que inclús alguns anys s’ha
tancat amb superàvit.
Atès que aquest Ajuntament, per a l’any 2019, té intenció d’estudiar la possibilitat d’adaptar
l’ordenança vigent a les circumstàncies actuals,
És pel qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part dels senyors C.T.LL., J.R.V.LL.,
M.M.S.E., R.E.A. i I.G.P.
Segon.- APROVAR definitivament el Padró del servei d’aigua potable a domicili, corresponent al primer
termini 2018, segons acord adoptat per la Junta de Govern en data 20-4-18.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als al·legants, juntament amb la còpia de l’informe de Secretaria.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.5. Devolució rebut escombraries industrials exercicis 2017 i 2018.
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La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la reclamació presentada en data 9-4-18 i registrada d’entrades amb el núm. 740 per
l’empresa Cusiné, SA., referent a la no subjecció al pagament d’escombraries industrials durant els
exercicis 2017 i 2018, i
Atès el contingut de l’informe de data 8-11-2018 emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament del
Palau d’Anglesola, el qual consta a l’expedient, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:
Primer.- RECONÈIXER la no subjecció al tribut d’escombraries pel 2018 i per tant procedir a la
devolució de l’ingrés indegut que importa 924 euros.
Segon.- DENEGAR el reconeixement de l’exempció del tribut d’escombraries per al 2017.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat amb la inclusió dels recursos pertinents, juntament
amb còpia de l’informe jurídic.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- LLICÈNCIES D’OBRES
Relació de llicències sol·licitades:
“Ateses les instàncies presentades en sol•licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen,
i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun dels
expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR les sol•licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es relacionen, amb
les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Relació de llicències sol•licitades:
Núm. 84/2017: J.G.H. i J.R.R. Ampliació de central hortofrutícola. Mitjançant Resolució del Departament
de Territori i Sostenibilitat, de data 20 de novembre de 2018, s’emetia informe favorable, sobre la
proposta d’ampliació d’una central hortofructícola situada al polígon 9, parcel·la 59, del municipi del
Palau d’Anglesola, sempre i quan es condicioni l’emissió de la llicència municipal d’obres al compliment
de l’art 112.e de la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament referent a la distància mínima
establerta entre les edificacions i el límit de la finca.
Núm. 68/2018: Lleipla, S.L. Sol·licitud llicència d’obres menors per reforma interior de local. Els SSTT del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 09 de novembre de 2018, van emetre informe favorable,
condicionat a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a
la seguretat i salut en obres de construcció, a que es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la
zona d’afectació de via pública i a que la runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
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Núm. 73/2018: División Jurídica, SA. Sol·licitud llicència d’obres consistents en repassar la coberta per
arreglar filtracions d’aigua. Els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 05 d’octubre de
2018, van emetre informe favorable de la sol·licitud de llicència d’obres.
Núm. 75/2018: J.M.R. Sol·licitud llicència d’obres per la pavimentació de carrerons privats. Els SSTT del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 26 d’octubre de 2018, van emetre informe favorable de la
sol·licitud de llicència d’obres, condicionat a que no s’afectarà a les infraestructures públiques i amb ap
perjudici per aquestes. Tanmateix, que, durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97
de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. Que, la runa generada a l’obra es
dipositarà en abocador controlat. Què cal respectar les distàncies a les altres instal•lacions existents, i
respecte al vial o vorera cal deixar-les en les mateixes condicions tant en materials com en acabats. En
cas que durant un any aparegui algun vici ocult de l’obra, el sol•licitant se’n farà responsable i caldrà
reparar-ho. Durant l’execució de les obres es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn.
Núm. 76/2018: Endesa Sol·licitud llicència d’obres consistents nous empalmaments subterranis de baixa
tensió, a petició de REAL ESTATE PLAN, S.L. Els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data
26 d’octubre de 2018, van emetre informe favorable de la sol·licitud de llicència d’obres, condicionada a
que, durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i
salut en obres de construcció. Que, la runa generada a l’obra es dipositarà en abocador controlat. Que
cal respectar les distàncies a les altres instal·lacions existents i que el vial o la vorera cal deixar-los en
les mateixes condicions, tant en materials com en acabats. En cas d’aparèixer un vici ocult, el sol·licitant
se’n farà responsable i caldrà reparar-lo.
Núm. 77/2018: P.P.V. Sol·licitud llicència d’arranjament de la cornisa de la coberta. Els SSTT del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, en data 26 d’octubre de 2018, van emetre informe favorable de la sol·licitud de
llicència d’obres, condicionada a que, durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de
24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. Que es protegirà i senyalitzarà tant en
diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública. Que, la runa generada a l’obra es dipositarà en
abocador controlat.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de liquidació.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.- LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
Llicència d’activitat 8/2018

5.1.

“Atès que el Sr. J. C. B., en representació de PATET FORN PASTISSERIA SL, ha presentat
documentació sol•licitant llicència municipal per a l’activitat d’elaboració de pizzes situada a les naus
núm. 14 i 15 del carrer Negral,7-9, del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola,
Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats, l’activitat d’elaboració de pizzes es podria incloure dintre de l’apartat 7.2.b “Tractament i
transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal, amb una
capacitat d’elaboració de productes acabats inferior a les 75 t/d”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim
de comunicació, i
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Resultant que, verificada tota la documentació aportada i efectuades les comprovacions pertinents, el
tècnic ha emès, en data 06-11-2018, un informe favorable al respecte,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- CONCEDIR llicència municipal al Sr. J. C. B., en representació de PATET FORN PASTISSERIA
SL, per a l’activitat activitat d’elaboració de pizzes situada a les naus núm. 14 i 15 del carrer Negral,7-9,
del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola,
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer Negral, 7-9, naus
núm. 14 i 15, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Llicència d’activitat 11/2018

5.2.

“Atesa la declaració responsable d’inici d’activitat presentada pel Sr. J.R.F., en representació de
l’AGRARIA “SANT ROC” SCCL, referent a una agrobotiga situada al carrer Urgell, núm. 79 (accés pel
carrer Colon), del Palau d’Anglesola, i
Tenint en compte que l’activitat d’agrobotiga, d’acord amb la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l
‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 472 “Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac”, amb
2
una superfície construïda inferior a 120 m ”, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de declaració
responsable, i
Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès
l’informe del tècnic municipal emès en data 02-10-2018, favorable respecte l’nici de l’activitat projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- DONAR-NOS per assabentats de la declaració responsable del Sr. J.R.F., en representació de
l’AGRARIA “SANT ROC” SCCL, referent a una agrobotiga situada al carrer Urgell, núm. 79 (accés pel
carrer Colon), del Palau d’Anglesola.
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat Urgell, núm. 79 (accés pel
carrer Colon), pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Llicència d’activitat 12/2018

5.3.

“Atesa la declaració responsable d’inici d’activitat presentada per la Sra. E. G. A., en representació de
NEW BUYLEBARD SLU, referent a una activitat de venda de roba per internet, a l’establiment situat a
l’Av. Pau Casals, 99, del Palau d’Anglesola, i
Tenint en compte que l’activitat de venda a distància per internet, d’acord amb la Llei 16/2015, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 479 “Comerç al detall fora
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2

d’establiments”, situats sota edificis amb una superfície construïda compresa entre 120 i 750 m ”, inclosa
en l’Annex II i sotmesa al règim de comunicació prèvia, i
Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès
l’informe del tècnic municipal emès en data 9-10-2018, favorable respecte la continuació de l’activitat,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- DONAR-NOS per assabentats de la declaració responsable de la Sra. E. G. A., en representació
de NEW BUYLEBARD SLU, referent a una activitat de venda de roba per internet, a l’establiment situat a
l’Av. Pau Casals, 99, del Palau d’Anglesola.
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment situat a l’Av. Pau Casals, 99, pel
desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a la interessada.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Llicència d’activitat 13/2018

5.4.

Atesa la declaració responsable d’inici d’activitat presentada per la Sra. I.G.R., referent a un centre
d’estètica situat al carrer Prat de la Riba, núm. 66, casa A, baixos, del Palau d’Anglesola, i
Tenint en compte que l’activitat de centre d’estètica, d’acord amb la Llei 16/2015, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 9602 “Perruqueria i altres tractaments de bellesa”,
2
amb una superfície construïda inferior a 120 m ”, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de declaració
responsable, i
Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès
l’informe del tècnic municipal emès en data 29-10-2018, favorable respecte la continuació de l’activitat
projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- DONAR-NOS per assabentats de la declaració responsable de la Sra. I.G.R., referent a un
centre d’estètica situat al carrer Prat de la Riba, núm. 66, casa A, baixos, del Palau d’Anglesola.
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer Prat de la Riba,
núm. 66, casa A, baixos, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessada.
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Segona pròrroga contracte “neteja edificis municipals”.

6.1.
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Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 4-11-16 va aprovar l’adjudicació del
contracte titulat “Neteja dels edificis municipals” a l’empresa Neteges Solinet SLU, i
Atès el que dictamina la interlocutòria de data 27/04/2017 Secció 5a Liquidació, dictada pel magistrat del
Jutjat de Primera Instància núm. 6 amb competència Mercantil de Lleida i que correspon al concurs núm.
80/17 presentat per la societat Neteges Solinet, SLU, per la qual s’acorda autoritzar la venda directa de
la unitat productiva de la mercantil Neteges Solinet, SLU, a favor de la mercantil Acronet Neteja, S.L.,
quedant subrogada amb el contracte de serveis titulat Neteja dels Edificis Municipals, i
Atès que la clàusula 3a. del Plec de clàusules administratives estableix que la durada del contracte es
fixa en un any i que el contracte es podrà prorrogar, de forma expressa i que la seva duració màxima,
incloses les eventuals pròrrogues, no podrà excedir del termini total de sis anys, i
Atès que l’empresa Acronet Neteja SL ha demostrat tenir una solvència tècnica i professional en
l’execució de l’objecte del contracte i que l’està desenvolupant de manera molt satisfactòria, i
De conformitat amb el que estableix el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la segona pròrroga del contracte titulat “Neteja dels edificis municipals”, pel període
que va des de l’11 de novembre de 2018 a l’11 de novembre de 2019, pel preu de 27.497,28€ més
5.774,43€ en concepte d’IVA.
Segon.- AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal.
Tercer.- DONAR per vàlida la fiança definitiva d’un import de 1.374,26 euros dipositada pel contracte
inicial.
Quart.- AUTORITZAR la Sra. Alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui de menester
per a l’aplicació efectiva d’aquest acord.
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Aprovació memòria valorada plaça 1 d’octubre

6.2.

Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari l’arranjament de l’entorn de la Plaça 1
d’octubre, en el sentit que el paviment actual està mol malmès, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han redactat
una memòria valorada de l’actuació esmentada, i
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la memòria valorada titulada “Arranjament Plaça 1 d’Octubre” amb un pressupost
d’execució material de 47.345,34€, més l’ IVA corresponent.
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Segon.- SOTMETRE l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini durant el qual els
interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al•legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, suggeriment ni
al•legació, l’acord d’aprovació inicial ESDEVINDRÀ definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS
Es dóna compte dels següents Decrets:
7.1. Decret d’aprovació de nòmines dels treballadores municipals corresponent al mes d’octubre de
2018.
7.2. Decret d’alcaldia ordenant la devolució de 1.251,55€ cobrats indegudament a la Sra. P.M.P.

8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15 hores 30 minuts,
de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe.”
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