ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 11/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 8 de juny de 2016
HORA: 18.30 hores
LLOC: Oficines municipals
Hi assisteixen
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde
Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d’Alcalde
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde
Regidors a títol informatiu
Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau
Excusa:
--------En/Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària accidental
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons
el següent
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Urbanisme i Governació
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei
d’Aigua i d’Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’ acta
de la sessió de data 25-05-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

A) EXP.: 103/16
PROMOTOR: ARC
EMPLAÇAMENT: Junior Park, 1527
ASSUMPTE: Construcció murs de tancament de parcel·la
Vist l’expedient 103/16, instruït en nom de ARC, amb DNI 75287517F, en sol·licitud
de llicència municipal d’obres de legalització de murs de tancament de la parcel·la
1527 de Junior Park.
Vist l’informe favorable emès, en data 2/06/2016, per l’arquitecte tècnic municipal,
Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu:
“En data 18/03/2016, es va realitzar acta d’inspecció amb RE 881, per l’execució
d’obres sense llicència per l’execució de murs de contenció entre mitgeres i en
façana de la parcel·la 1527 de Junior Park.
Es proposa l’execució de dos murs de contenció de terres en façana de 20ml de
longitud i alçada variable de 1,80 a 3mt d’alçada i mur lateral amb la parcel·la
1529 amb una longitud de 18ml i una alçada de 3mt, amb una superfície total de
mur a executat de 92m2.
El immoble es troba situats dins la Clau 5 Edificació Unifamiliar Aïllada, Subzona 5c
Ciutat jardí extensiva, subjecte a la disposicions generals, a excepció que l'orografia
de la parcel·la obligui a la seva adaptació topogràfica del l'article 61:
- Els murs de contenció de terres, interiors o entre parcel·les, no podran
sobrepassar en la part vista una altura de 3 metres i d’1,5 metres en el límit
amb el carrer. Es podrà sobrepassar aquesta alçada únicament quan es
tracti de contenció del nivell natural de terres d’una parcel·la en relació a un
carrer.
Que les obres a realitzar SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant,
PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.”
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a ARC, amb DNI 75287517F llicència municipal d’obres de
legalització de murs de tancament de la parcel·la 1527 de Junior Park.
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions
generals especificades en full annex.
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TERCER.- APROVAR la liquidació practicada, el 10.05.2015, en els següents
termes:
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
493,90€
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/14.111,46
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2, art. 3.c):
o 231,43€
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44€
Per cada expedició de placa d’obres.
Fiança 1%
141,11€
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya
150,00 €
IMPORT TOTAL INGRESSAT:

1.050,88 €

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per
part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de
gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.”

B) Informe-proposta d’aprovació definitiva dels projectes d’Estatuts i
Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del PAR-4 “ELS PINS” de
Riells i Viabrea.
I.Per resolució de la Junta de Govern Local es va acordar l’aprovació inicial
dels projectes d’estatuts i bases del Par-4 “Els Pins”, formulat pels propietaris de
l’àmbit que representen el 69,7074% de la total superfície, advertint de la
necessària incorporació de les modificacions de la Base 13ª a que es referia
l’informe jurídic de 5 de febrer de 2016 prèviament a l’obertura del tràmit
d’informació pública.
II.Els documents d’Estatuts i Bases, degudament esmenats en els termes
requerits, han estat objecte d’audiència durant el termini d’un mes, mitjançant la
notificació personal a tots els interessats que s’identifiquen en l`expedient.
Durant aquest tràmit d’audiència no s’han formulat al·legacions en contra, i només
consta la petició d’adhesió a la Junta de Compensació formulada pel Sr. Antoni
Ramón i Viñals, en data 13 d’abril de 2016, que acredita ser propietari de les
parcel·les 11 i 15 situades en l’àmbit, aportant els corresponents títols de propietat.
III.- Per consegüent, no havent-se formulat al·legacions procedeix acordar
l’aprovació definitiva dels Estatuts d’acord amb el que preveu l’article 190 del
Decreto 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
de Catalunya (RLUC).
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els projectes d’Estatuts i Bases del Par4 “Els Pins”, formulat pels propietaris de l’àmbit que representen el 69,7074% de la
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total superfície, tot fent menció que consta l’adhesió del Sr. Antoni Ramón i Viñals,
com a propietari de les finques 11 i 15 de l’esmentat àmbit.
SEGON.- ORDENAR la PUBLICACIÓ ÍNTEGRA dels Estatuts i Bases al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, així com la NOTIFICACIÓ individualitzada a tots els
propietaris, per tal que puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a la futura
entitat durant el termini de quinze (15) dies, mitjançant instància dirigida a
l’Ajuntament.
TERCER.- ADVERTIR als propietaris que no s’hagin adherit que la falta d’adhesió
tindrà les conseqüències que preveuen les bases d’actuació.
Els anteriors acords posen fi a la via administrativa i, per això, hauran de notificarse amb la indicació dels recursos pertinents.”

C) Canvi de tècnic director en les obres d’adequació d’espais destinats a
Casal d’avis i entitats. Fase C- planta segona
Atès que el tècnic director de les obres d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis
i entitats. Fase C- planta segona, era l’arquitecte Joan B. Caballero i Humet, amb
núm. de col·legiat 22520-7, qui va morir el passat mes d’abril.
Aquesta actuació es troba inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2013.
Atesa la necessitat de garantir la capacitat de gestió tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- NOMENAR com a nou tècnic director i responsable de les obres
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C-planta segona, a
l’arquitecte tècnic Joan Carles Blázquez Lajara, amb núm. de col·legiat 592, amb
efectes des del 2/05/2016.
SEGON.- NOTIFICAR-HO
oportuns.”

a les persones i organismes interessats, als efectes

D) Aprovació d’acta de preus contradictoris en l’obra d’adequació d’espais
destinats a casal d’avis i d’entitats a l’edifici polivalent municipal zona sud.
Fase C- planta segonaVist que el Sr. Joan Carles Blázquez Lájara, arquitecte tècnic municipal i tècnic
director de l’obra, i el representant de l’empresa Voracys, SL , adjudicatària de
l’obra de referència, en data 8/06/2016, han signat acta de preus contradictoris.
Examinada aquesta, i trobada conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna
per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
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“PRIMER.- APROVAR l’acta de preus contradictoris en relació a l’obra d’adequació
d’espais destinats a casal d’avis i d’entitats a l’edifici polivalent municipal zona sud.
Fase C- planta segona-, signada en data 8/06/2016 per l’arquitecte tècnic
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, i el representant de l’empresa Voracys,
SL, adjudicatària de l’obra.
SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució al Departament
Administracions interessades, als efectes oportuns.”

d’Intervenció

i

E) Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 referent a les obres
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats, Fase C- planta
segona
Vista la certificació d’obres núm. 3, relativa a les obres d’adequació d’espais
destinats a Casal d’avis i entitats, Fase C- planta segona, executades per l’empresa
adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 38.025,12.-€.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 3, relativa a les obres
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats, Fase C- planta segona,
executades per l’empresa adjudicatària Voracys, SL, per un import total de
38.025,12.-€.
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i
organismes interessats, als efectes pertinents.”

F) Proposta de resolució de llicència municipal per a una activitat de bar
amb terrassa privada
Exp.: 3/11
Titular: CAA
Emplaçament: C/ Olzinelles, 1A
Assumpte: Llicència municipal annex I Decret 112/2010 (CCAE-2009:5610
Restaurants i establiments de menjars
Vist l’expedient instruït en nom de CAA, per a l’obtenció de llicència municipal d’una
activitat de bar amb terrassa privada situada al carrer Olzinelles, 1A.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyera municipal, María Luisa Rubio, en data
11/04/2016, obrant en l’expedient, i que conté les següents consideracions:
1. L’aforament màxim autoritzat serà de 50 persones, limitats per l’existència de 2
cabines de vàter, i d’acord a la taula adjunta:
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Zona activitat

Superfície (m2)

Densitat Ocupació (m2/p)

Zona pública interior

18,34

1 m /persona (públic decret)

18

Zona pública
ampliada

10,50

Seients dibuixats en projecte

12

Terrassa exterior

39,42

Seients dibuixats en projecte

20

Aforament

2

2. L’horari màxim de tancament de l’activitat serà fins a les 2.30, podent perllongar
l’horari de tancament per un període de 30 minuts els caps de setmana. Amb motiu
de període vacacional (des de l’1 de juny fins al 15 de setembre) es pot perllongar
aquest horari en 30 minuts sobre l’horari general de tancament, és a dir, fins a les
3.00 hores de dilluns a dijous i els diumenges i fins a les 03.30 el divendres,
dissabtes i vigílies de festius, d’acord a l’ordre Ordre INT/358/2011. Es podran
establir reduccions d’horari fins a 2 dues hores amb motiu de molèsties al veïnatge
o per raons de seguretat (article 11 Ordre INT/358/2011).
3. L’horari de la terrassa, serà el mateix que el del establiment, llevat que
s’estableixi en les respectives ordenances municipals un horari més restrictiu
(article 11 Ordre INT/358/2011) i sempre que es compleixen els valors límits
d'immissió a l’ambient interior i l’ambient exterior fixats a l’annex 3 i 4 del decret
176/2009 per una zona de sensibilitat acústica moderada B2

Valor límit d’immissió a l’ambient exterior en dBA

Ld (7h-21h)

Ld (21h-23h)

Ld (23h-7h)

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
i/o infraestructures de transports existents

60

60

50

Font: Extracte annex 3 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

Valor límit d’immissió a l’ambient
interior en dBA (ús administratiu i
d’oficines)

Dependències

Ld (7h-21h)

Ld (21h-23h)

Ld (23h-7h)

Despatxos
professionals

35

35

35

Oficines

40

40

40

Font: Extracte annex 4 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

4. El titular de l’activitat haurà de disposar d’assegurança de responsabilitat civil en
vigor que cobreixi el risc i de disponibilitat de la finca. El capital assegurat mínim
d’acord a l’aforament (50 persones) serà de 300.000 €. (article 80 decret
112/2010).
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5. Haurà de realitzar el manteniment dels extintors portàtils a situat a l’establiment
d’acord a les taules I i II del Reial Decret 1942/1943, de 5 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
6. Haurà de realitzar el manteniment de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió
d’acord al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, amb la consideració que com a
local de pública concurrència, està sotmès a inspeccions periòdiques cada 5 anys,
per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de
Catalunya.
7. Haurà de mantenir actualitzada la documentació sanitària.
8. Haurà de realitzar una correcta gestió dels residus generats (olis vegetals..)
d'acord a la normativa de residus vigent.
9. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació de certificat signat
per tècnic competent que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència
atorgada.”
Vist que, practicada la informació pública i veïnal, no s’ha presentat cap al·legació
al respecte.
Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 103 del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
s’elaborà la present proposta de resolució per tal que fos notificada, tot conferint un
termini de deu dies per formular-hi al·legacions, a les persones interessades,
l’òrgan ambiental corresponent i resta d’òrgans que hagin emès informes
preceptius.
Vist que no s’han presentat al·legacions al respecte, aquesta Junta de Govern Local
es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- CONCEDIR a CAA, llicència municipal d’una activitat de bar amb
terrassa privada situada al carrer Olzinelles, 1A.
SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat de la llicència al compliment de les
consideracions fetes per l’enginyera municipal i especificades anteriorment.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i Òrgans interessats.”

G) Proposta de resolució de llicència municipal per a una activitat de bar
bodega amb terrassa privada
Exp.: 7/14
Titular: MPSR
Emplaçament: C/ Morou, 23
Assumpte: Llicència municipal annex I Decret 112/2010 (CCAE-2009:5610
Restaurants i establiments de menjars
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Vist l’expedient instruït en nom de MPSR, per a l’obtenció de llicència municipal
d’una activitat de bar bodega amb terrassa privada situada al carrer Morou, 23.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyera municipal, María Luisa Rubio, en data
18/04/2016, obrant en l’expedient, i que conté les següents consideracions:
1. L’aforament màxim autoritzat serà de 50 persones, limitats per l’existència
de 2 cabines de vàter, i d’acord a la taula adjunta:

Zona activitat
Zona pública interior

Superfície
(m2)
69,41

Terrassa exterior

26,19

Densitat Ocupació (m2/p)

Aforament

2 m2/persona (fixat en
projecte)
2
2 m /persona (fixat en
projecte)

35
13

2. L’horari màxim de tancament de l’activitat serà fins a les 2.30, podent perllongar
l’horari de tancament per un període de 30 minuts els caps de setmana. Amb motiu
de període vacacional (des de l’1 de juny fins al 15 de setembre) es pot perllongar
aquest horari en 30 minuts sobre l’horari general de tancament, és a dir, fins a les
3.00 hores de dilluns a dijous i els diumenges i fins a les 03.30 el divendres,
dissabtes i vigílies de festius, d’acord a l’ordre Ordre INT/358/2011. Es podran
establir reduccions d’horari fins a 2 dues hores amb motiu de molèsties al veïnatge
o per raons de seguretat (article 11 Ordre INT/358/2011).
3. L’horari de la terrassa, serà el mateix que el del establiment, llevat que
s’estableixi en les respectives ordenances municipals un horari més restrictiu
(article 11 Ordre INT/358/2011) i sempre que es compleixen els valors límits
d'immissió a l’ambient interior i l’ambient exterior fixats a l’annex 3 i 4 del decret
176/2009 per una zona de sensibilitat acústica moderada B2
Valor límit d’immissió a l’ambient exterior en dBA
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
i/o infraestructures de transports existents

Ld (7h-21h)
60

Ld (21h-23h)
60

Ld (23h-7h)
50

Font: Extracte annex 3 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

Valor límit d’immissió a l’ambient
interior en dBA (ús habitatge o
residencial)

Dependències
Sales d’estar
Dormitoris

Ld (7h-21h)
35
30

Ld (21h-23h)
35
30

Ld (23h-7h)
30
25

Font: Extracte annex 4 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

4. El titular de l’activitat haurà de disposar d’assegurança de responsabilitat civil en
vigor que cobreixi el risc i de disponibilitat de la finca. El capital assegurat mínim
d’acord a l’aforament (50 persones) serà de 300.000 €. (article 80 decret
112/2010).
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5. Haurà de realitzar el manteniment dels extintors portàtils a situat a l’establiment
d’acord a les taules I i II del Reial Decret 1942/1943, de 5 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
6. Haurà de realitzar el manteniment de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió
d’acord al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, amb la consideració que com a
local de pública concurrència, està sotmès a inspeccions periòdiques cada 5 anys,
per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de
Catalunya.
7. Haurà de mantenir actualitzada la documentació sanitària.
8. Haurà de realitzar una correcta gestió dels residus generats (olis vegetals..)
d'acord a la normativa de residus vigent.
9. L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació de certificat signat
per tècnic competent que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència
atorgada”.
Vist que, practicada la informació pública i veïnal, no s’ha presentat cap al·legació
al respecte.
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 103 del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
s’elaborà la present proposta de resolució per tal que fos notificada, tot atorgant un
termini de deu dies per formular-hi al·legacions, a les persones interessades,
l’òrgan ambiental corresponent i resta d’òrgans que hagin emès informes
preceptius.
Vist que no s’han presentat al·legacions al respecte, aquesta Junta de Govern Local
es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- CONCEDIR a MPSR, llicència municipal d’una activitat de bar bodega
amb terrassa privada situada al carrer Morou, 23.
SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat de la llicència al compliment de les
consideracions fetes per l’enginyera municipal i especificades anteriorment.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i Òrgans interessats.”

TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,
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Aprovació del Manual d’Estil de l’ajuntament de Riells i Viabrea
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea considera necessari unificar criteris a
l’hora de realitzar les comunicacions pròpies del consistori, per tal que els
documents emesos disposin d’una uniformitat d’estil i d’uns criteris homogenis, que
els facin més correctes i coherents.
Atès que fins a la data no hi ha una normativa fixa en l’estil d’aquestes
comunicacions, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“ÚNIC.- APROVAR el Manual d’Estil de l’ajuntament de Riells i Viabrea, redactat
per la regidoria de Comunicació, i la seva aplicació en els documents que s’emetin
des de les diferents àrees del consistori.”

QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA, SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

A) Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures que s’adjunten com a annex a aquesta acta, per un import
total de 41.096,91,-€.

B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er.
semestre/16 de la parada núm. 3
Vista la instància presentada pel Sr. SL, demanant el fraccionament del pagament
del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 3, per import de
378,36 €.
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la
Llei General Tributària.”
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció accidental favorable a l’acceptació del
fraccionament del pagament referent a l’abonament del 1er. semestre de l’any
2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 3, per un
import de 378,36 €.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del
1er. semestre de l’any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la

10

parada núm. 3, per import total de 379,23 €, dels quals 0,87 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
20-06-16
08/06/16
al 20/06/16
20-07-16
21/06/16
al 20/07/16

Dies

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

13

378,36 €

3

0,40 €

189,58 €

30

189,18 €

3

0,47 €

189,65 €

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075
0969 00 0660000271.
Titular: Said Litime.
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 3 mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES

11

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.25 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui en dono fe,
L’alcalde
La Secretària accidental

Josep Maria Bagot i Belfort

Esperança Ferrer i Martínez
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