
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint de febrer de l’any dos mil 

quinze, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, 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, els 

següents regidors: Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i José M. Granados i Cabestany.  

A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen  

també els regidors Joan Salvia i Fontanet i  Jaume Timoneda i Nabau. Tots ells assistits de la 

secretària, M. Carme Llobera i Torres.  

 

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’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de 

data 6-2-2015, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no 

havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda 

aprovada per unanimitat. 

 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa 

i que, copiada, és la següent: 

 

“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. 9/15.-  Alfredo W. Carmona Atencio: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de 

morter a la façana amb col·locació de bastida, a l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 33.  

- Núm. 10/15.-  BBVA- ANIDA: Llicència de segregació de la finca urbana núm. 44 de l’àmbit 

del sector industrial SAU-3, delimitada pels carrers del Tossal Roig, de la Creueta, de la Coma i 

dels Bassots. 

Finca inicial:  

     -Parcel·la 44 del SAU-3, amb una superfície de 21.287,62 m2. 

Finques resultants: 

-Parcel·la 44.1, superfície de 3.428,62 m2. 

-Parcel·la 44.2, superfície de 3.499,88 m2.  

-Parcel·la 44.3, superfície de 3.499,88 m2. 

-Parcel·la 44.4, superfície de 3.499,88 m2. 

-Parcel·la 44.5, superfície de 3.499,88 m2. 

-Parcel·la 44.6, superfície de 3.859,00 m2.  

- Núm. 11/15.- Josep Aguiló Gornal: Llicència urbanística per reparar la paret mitgera de 

l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 13. 

- Núm. 12/15.-  Josep Escolà Clua: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica a la 

parcel·la 43 del polígon 7. 

- Núm. 13/15.-  Jordi Baró Oto: Llicència urbanística per realitzar un paviment de rajoles a la zona 

del jardí de l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, núm. 53B.  

- Núm. 14/15.-  Josep M. Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per a la substitució de la banyera 

per un plat de dutxa en bany existent en l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 13.  

- Núm. 15/15.-  Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per realitzar una rasa per 

a la instal·lació de nova línia elèctrica soterrada de B.T. per a nou subministrament elèctric a l’Av. 

Miquel Martí i Pol, núm. 33.  



- Núm. 16/15.-  Josep Pou Gou: Llicència urbanística per a canvi de canal de coberta en la zona de 

façana de l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal, núm. 8.  

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de 

liquidació. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

3.-CANVI NOM ACTIVITAT ANNEX III.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar 

lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud, presentada pel Sr. Ramon Tribó Crespo, en demanda de canvi de nom de 

l’activitat ramadera bovina d’engreix que consta a nom de “El Tossal SCP” a favor del Sr. Ramon 

Tribó Crespo, i 

Tenint en compte l’informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable, 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’activitat de l’explotació ramadera bovina, 

ubicada al polígon 6 parcel·la 27 del T.M. del Palau d’Anglesola, concedida per la Junta de 

Govern, en sessió de data 21/08/2003, a nom de “El Tossal SCP” i que en endavant ha de ser a 

nom de Ramon Tribó Crespo. 

Segon.-  El nou titular de la llicència queda sotmès als mateixos drets i obligacions que el titular 

inicial i s’haurà de complir el règim de controls a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal 

que es faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el Pla de Gestió de les Dejeccions 

Ramaderes de l’explotació. 

Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació es dóna lectura a la 

següent proposta que diu: 

 

“Atès que, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, va atorgar al Sr. Manuel Miquel Sellart 

llicència inclosa en l’Annex II, per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera porcina, 

ubicada al polígon 3, parcel·la 65, al T.M. del Palau d’Anglesola, en data 29-3-2010, i 

posteriorment, el canvi de nom de l’esmentada activitat a favor de la Sra. Helena Miquel Nabau, en 

data 23-1-2015, i 

Atès que, en data 6-2-2015 i amb registre d’entrades núm. 221, la Sra. Helena Miquel Nabau, ha 

proposat una reducció de la capacitat productiva de l’esmentada explotació quedant a una capacitat 

de 2000 porcs d’engreix, fet que es considera un canvi no substancial, i alhora ha sol·licitat la 

comunicació ambiental per aquesta activitat, i 

Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, 

de promoció de l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació ramadera porcina d’engreix per una 

capacitat de 2000 porcs d’engreix, està inclosa a l’Annex III i per tant, sotmesa a règim de 

comunicació, i 

Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, en data 

13-2-2015, el tècnic ha emès un informe favorable al respecte.  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 



Primer.- Autoritzar, a la Sra. Helena Miquel Nabau, el canvi no substancial d’una granja porcina 

d’engreix per una capacitat de 2000 porcs, ubicada al polígon 3, parcel·la 65 del terme municipal 

del Palau d’Anglesola, inclosa en l’annex III, règim de comunicació. 

Segon.-  Requerir a la Sra. Helena Miquel Nabau que justifiqui davant d’aquest Ajuntament la 

sol·licitud de la baixa d’una plaça de porc d’engreix presentada a l’Oficina Comarcal del Pla 

d’Urgell i una còpia del Llibre d’Explotació Ramadera (LER) un cop actualitzades les dades. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex III. 

Quart.-   Notificar aquests acords a la persona interessada 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta 

que diu el següent: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 

factures i obligacions de pagament que importa 34.208,27 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-02-2015, i 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 19-02-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 34.208,27 €, 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. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- NO SUBJECCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES - EXERCICI 2014.- A continuació 

la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa  de recollida 

d’escombraries per l’any 2015, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat,  i 

Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el seu article 2n 

punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les 

activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment 

mitjançant un gestor autoritzat.   

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per l’exercici 2015,  

de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits.   

Segon.-  Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d’un mes per 

a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.  

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

7.- PADRÓ RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2015.- A continuació es procedeix 

a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 



 “Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries de 

l’exercici 2015, 

Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,   

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries de l’exercici 2015, 

que importa la quantitat de  98.074,00 €. 

 

Segon.-  L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis, pels següents imports:  

1r. termini: 49.037,00 € 

2n. termini: 49.037,00 € 

Tercer.-  Exposar al públic durant un mes, l’esmentat Padró així com el seu període de liquidació,  

amb publicació al Butlletí Oficial de la província i tauler d’anuncis municipal, termini durant el 

qual es podran presentar al·legacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- MODIFICACIONS PADRONS AIGUA POTABLE.-  Tot seguit es dóna lectura a la següent 

proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Ateses les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2011-2012 i 2014  en concepte d’altes i baixes,  i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la 

Taxa pel servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2011-2012 i 2014  en concepte d’altes i 

baixes següents. :  

BAIXES 2011: 

Aigua ------------------------------------   -0,93 

Iva aigua --------------------------------    0,35 

Cànon ------------------------------------  -1,42 

Iva cànon -------------------------------    0,53 

Q. Mantenimet ---------------------------- 0,00 

Iva manteniment -------------------------- 0,64 

TOTAL --------------------------------   -0,83 

 

BAIXES 2012: 

Aigua -----------------------------------   -22,69 

Iva aigua -------------------------------    -1,81 

Cànon ------------------------------------  -9,19 

Iva cànon ------------------------------    -0,14 

Q. Mantenimet ---------------------------- 0,00 

Iva manteniment -------------------------  1,17 

TOTAL -------------------------------   -32,66 

 

ALTES DEL 1R. SEMESTRE-2014: 

Aigua --------------------------------------- 2,37 

Iva aigua ----------------------------------- 0,24 

Cànon ----------------------------------- 313,12 

Iva cànon -------------------------------- 31,27 

Q. Mantenimet ---------------------------- 3,57 

Iva manteniment -------------------------- 0,75 

TOTAL ------------------------------   351,32 



BAIXES  DEL 1R. SEMESTRE-2014: 

Aigua ---------------------------------   -190,96 

Iva aigua -------------------------------   -19,09 

Cànon -------------------------------   -2302,21 

Iva cànon ----------------------------   -230,22 

Q. Mantenimet ------------------------   -32,46 

Iva manteniment -----------------------   -6,81 

TOTAL ---------------------------   -2.781,75 

 

ALTES DEL 2N. SEMESTRE-2014: 

Aigua ------------------------------------- 45,38 

Iva aigua ----------------------------------- 4,54 

Cànon ------------------------------------ 87,17 

Iva cànon ---------------------------------- 8,72 

Q. Mantenimet ---------------------------- 0,00 

Iva manteniment -------------------------- 0,00 

TOTAL -------------------------------- 145,81 

 

BAIXES  DEL 2N. SEMESTRE: 

Aigua -----------------------------------   -24,14 

Iva aigua --------------------------------   -2,41 

Cànon --------------------------------   -411,42 

Iva cànon ------------------------------   -41,14 

Q. Mantenimet ---------------------------- 0,00 

Iva manteniment -------------------------- 0,00 

TOTAL -----------------------------   -479,11 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, 

aquest acord esdevindrà definitiu. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

S’obre el debat i com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- APROVACIÓ CONVENI DE MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC.- Acte seguit 

la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, 

és la que diu: 

  

“Atès que el Conveni que aquest Ajuntament tenia subscrit amb el Servei Català de la Salut per tal 

de cofinançar part de les despeses originades per la gestió del funcionament del consultori mèdic, 

ha finalitzat, i 

Atès que el Servei Català de Salut ens ha tramès un nou conveni que l’Ajuntament considera 

oportú i necessari signar-lo, i 

Atès que aquest conveni ha de ser aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i 

Tenint en compte el que disposa l’art. 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola per tal de cofinançar part de les despeses originades per la gestió del funcionament del 

consultori mèdic. 

Segon.- Aquest conveni serà prorrogable anualment, amb una durada màxima de 10 anys. 

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa per a signar els documents necessaris per dur a terme aquest 

conveni. 

Quart.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple en la primera sessió que se celebri. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Salut per al seu coneixement i efectes. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.” 



 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. S’obre la votació i la proposta queda 

aprovada per unanimitat. 

 

10.- ADHESIÓ ACORD MARC SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL.- A continuació es 

dóna lectura a la següent proposta que diu: 

 
“ANTECEDENTS 

Primer.- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord 

marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) 

que resten integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.  

Segon.- Amb data 29 de setembre de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va procedir a 

formalitzar amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents 

contractes de l’Acord Marc.  

Tercer.- El 18 de novembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local va adjudicar el subministrament de gas natural,  destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2014.03-D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU. Aquest contracte té 

una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de gener del 2015, o de la data en que es formalitzin els 

contractes amb l’empresa adjudicatària, amb la següent relació de preus unitaris que es detallen: 

 

Sublots                                                                Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707  

Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,445   

 

Quart.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant 

subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva del Consorci en data 30 de setembre de 2014. (Exp. 

2014.03-D01). 

Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del subministrament 

de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan als períodes de pròrroga de la durada del 

contracte. 

Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 

subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03) en quan a 

l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 

Quart.- Article 156 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) pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 

Sisè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local que 

regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es 

proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Adherir-se a l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2015 al 31 de 

desembre de 2015, amb les següents condicions econòmiques: 

 

Sublots                                                                Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 



Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707  

Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,445   

 

Segon.- El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més, de dotze mesos addicionals com a màxim, 

essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De conformitat amb l’article 23.2 del 

TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa adjudicatària. 

Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 

desenvolupament Local. 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de 

l’Acord marc de subministrament de gas natural. 

No obstant, la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada 

a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

11.- PLA DE VACANCES – EXERCICI 2015.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

  

“Atès el Pla de vacances presentat pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament, per 

aquest any 2015, el qual ha estat estudiat detingudament i considerat ajustat i correcte a les 

necessitats de totes les parts, és pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Pla de vacances del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola, per a l’exercici 2015. 

Segon.- Notificar aquest acord als treballadors, amb el benentès que, tot i aprovat, el pla queda 

obert a modificacions puntuals que, per alguna causa major, poguessin ser convenients a les 

necessitats municipals. 

No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i vint 

minuts. 

 

 


