ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA
19 DE SETEMBRE DE 2016

Lliçà d’Amunt, 19 de setembre de 2016.
A les 18,15 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
ordinària de primera convocatòria, que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Antonio Polo Lama, Manel
Busquets Mateu, Mercedes Mateo Fiérrez i Jordi Regales Pou. Són assistits per la
Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea i per
l’interventor municipal, senyor Antoni Hierro Medina.
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’acorda aprovar l’acta de les dues darreres sessions de la Junta de Govern Local,
que s’efectuaren els dies 25 de juliol i 5 de setembre de 2016.
2 – DESPESES
2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació
S’acorda aprovar els següents documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement
d’Obligació:
-

Comercial Gasuir SL; subministrament de gas/A; d’import 6.932,29€; amb
càrrec a la partida 18/1621/22103.
Construccions Claudi Olivan SL; reparació de voreres al carrer Prat de la Riba;
d’import 13.795,49 €; amb càrrec a la partida 17/1532/61900.
Aplicaciones Químicas Junior SL; instal·lació escala per minusvàlids; d’import
7-078,50€; amb càrrec a la partida 17/3420/62300.
Construccions Deumal SA; construcció d’un porxo i una barbacoa a l’exterior
del casal de la Gent Gran; d’import 9.223,85€; amb càrrec a la partida
17/3370/62200.
Servicios Jaf SA; tasques de reparació i pintura de dues aules a l’escola Països
Catalans; d’import 7.235,80€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Servicios Jaf SA; tasques de reparació i pintura a l’escola de Sant Baldiri;
d’import 6.292€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Servicios Jaf SA; Reparació i pintura a l’escola bressol de Palaudàries; d’import
3.724,38€; amb càrrec a la partida 17/9200/62202.
Bgeo Open Gis SL; implantació GIS municipal; d’import 5.293,75€; amb càrrec
a la partida 15/9200/62600.
Serveis Vials del Vallès SL; subministrament de pintura vial; d’import
3.155,20€; amb càrrec a la partida 11/4400/63300.
Empresa Sagalés SA; servei municipal de transport, juliol 2016; d’import
38.079,25€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
Abs Informàtica SL; manteniment informàtica, seguiment implantació Mux i
enotum; d’import 6.171 €; amb càrrec a la partida 15/9200/21600.
Ramcon SA; neteja professional de vidres d’edificis municipals; d’import
6.829,76€; amb càrrec a la partida 16/9200/22104.
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2.2.- Devolució de factures
2.2.1.- El senyor Germán Pleguezuelos González, ha presentat la factura número 151,
d’import 272.25 euros (registre comptabilitat 2016/1970); corresponent al manteniment
de la zona de relax del Pavelló d’esports del mes d’agost de 2016.
Una vegada revisada la factura, el Tècnic d’Esports de l’Ajuntament ha emès el
següent informe:
“Sol·licito l’anul·lació d ela factura presentada, amb registre d’entrada 2016/1970,
presentada per Germán Pleguezuelos González, amb número 151, de 272,25€.
Aquesta factura correspon al manteniment del mes d’agost de la zona de relax del
Pavelló d’Esports i no és correcta ja que la instal·lació està tancada durant el mes
d’agost i per tant no s’ha de facturar.”
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 151, d’import 272,25 euros (registre
comptabilitat 2016/1970); corresponent al manteniment del mes d’agost de la zona de
relax del Pavelló d’Esports, pels motius indicats a l’informe del Tècnic d’Esports de
l’Ajuntament, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura al senyor Germán Pleguezuelos González.
2.2.2.- L’empresa Formas SRL, ha presentat la factura número 2016000223, d’import
11.182,34 euros (registre comptabilitat 2016/2109).
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 1/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 2016000223, presentada per l’empresa Formas
SRL, d’import 11.182,34 euros (registre comptabilitat 2016/2109), pels motius indicats
a l’informe del Tresorer municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Formas SRL.
2.2.3.- L’empresa Pinturas Vallès SA, ha presentat la factura número 120, d’import
5.045,70 €, per treballs realitzats a l’escola bressol Nova Espurna.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 2/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
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Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 120, presentada per l’empresa Pinturas Vallès
SA, d’import 5.045,70 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer municipal,
reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Pinturas Vallès SA.
2.2.4.- L’empresa Iluminación Albadalejo SL ha presentat la factura número 01309-16,
d’import 5.736,13 €, pel servei de lloguer d’equips d’il·luminació.
Una vegada revisada la factura, el Tresorer municipal ha emès l’informe 3/2016, que
assenyala que no compleix amb l’obligatorietat de remetre factura electrònica, tal i com
assenyalen el Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació; la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la facturació electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector
Públic; i la Base 48, de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, d’exempció d’obligatorietat de presentació si la factura
no supera els 5.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- No aprovar la factura número 01309-16, presentada per l’empresa Iluminación
Albadalejo SL, d’import 5.736,13 euros, pels motius indicats a l’informe del Tresorer
municipal, reproduït en la part expositiva.
Segon.- Retornar la factura a l’empresa Iluminación Albadalejo SL.
3 – APROVACIÓ DE CONVENIS DE FORMACIÓ PRÀCTICA D’ALUMNES EN
CENTRES DE TREBALL
S’acorda aprovar els Convenis de col·laboració amb diferents Instituts escolars, per la
formació pràctica d’alumne en centres de treballs, que es relacionen a continuació:
-

D. M. P., de l’Institut Vicenç Plantada de Mollet, al departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, pel període comprès de l’1 de setembre de 2016
al 25 de setembre de 2016.
J. H. C., de L’institut Carles Vallbona de Granollers, al departament de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, pel període comprès del
19 de setembre al 22 de desembre de 2016.

4 – APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UN REBUT PER ERROR EN L’OBERTURA
D’EXPEDIENT SANCIONADOR
En data 28 de gener de 2016, va incoar-se expedient sancionador al senyor J. X. X.; per la
no realització de les feines de manteniment del terreny de la parcel·la de la seva propietat
del núm. 4 del carrer Tagamanent de Lliçà d’Amunt.
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El dia 6 d’abril de 2016, va dictar-se decret d’Alcaldia pel qual va imposar-se a l’interessat
una sanció de 30 euros pels fets abans esmentats.
Finalitzat el període voluntari de pagament, van iniciar-se els tràmits de cobrament en via
executiva, de tal forma que el 6 de setembre de 2016 l’interessat va satisfer davant
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona el deute, juntament
amb el recàrrec, abonant un total de 31,50 euros.
En data de 6 de setembre de 2016 el Tècnic de Medi Ambient i Salut va emetre el següent
informe:
“ En referència a l’obertura de l’expedient sancionador 14/2016 de la parcel·la del c/
Tagamanent, 4, informo que hi va haver un error quan es va fer la inspecció el 8
d’octubre de 2015, confonent-la amb la parcel·la contigua. És per aquest motiu, que no
se li hauria d’haver obert expedient ni tampoc haver aplicat la sanció corresponent.”.
Per aquest motiu es sol·licita la baixa i devolució del rebut amb càrrec-valor 1211540-002,
per un import de 31.50€, a nom de J. X. X; per error en l’obertura d’expedient sancionador i
aplicació de sanció.
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de Governació i Protecció Civil,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa del rebut amb càrrec-valor 1211540-002 per un import de 31.50€
a nom de J. X. X; per error en l’obertura d’expedient sancionador i aplicació de sanció, i en
conseqüència reconèixer el dret a la devolució de l'import pagat indegudament.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió Tributària i a la
intervenció Municipal.
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de Pavimentació del Nucli Antic
de Lliçà d’Amunt
Vista la proposta de la Regidora d’obres, habitatge, infraestructures i equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pavimentació del Nucli Antic de Lliçà
d’Amunt, redactat pels Serveis tècnics municipals.
Segon.- Exposar aquest projecte a informació pública a través dels butlletins oficials
corresponents i al tauler d’edictes de l’Ajuntament; considerant-lo aprovat
definitivament si durant el període reglamentari no s’hi presenten al·legacions.
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6 – ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA CORRESPONENTS A MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA XGL
2016-2019
Vist que la Diputació de Barcelona ha aprovat els següents preacords assolits amb
l’Ajuntament, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs locals
2016-2019”, la quantia dels quals conforma la base de concertació de l’Ajuntament per
al període 2016-2019:
1)

Preacord: “Manteniment d’inversions de via pública, camins i espais verds”
Àmbit: Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació
econòmica
Import: 235.000,00 €
Periodificació: 2017 - 235.000,00 €

2)

Preacord: “Prestació de serveis públics locals en matèria d’educació”
Àmbit: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
Import: 187.750,00 €
Periodificació:
2017 - 62.583,00 €
2018 - 62.584,00 €
2019 - 62.583,00 €

3)

Preacord: “Inversió accessos i adequació de l’edifici Can Malé per a la nova
ubicació de diversos serveis municipals”
Àmbit: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Import: 250.000,00 €
Periodificació:
2017 - 125.000,00 €
2018 - 125.000,00 €

Vista la proposta del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Noves Tecnologies,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar les subvencions aprovades per la Diputació de Barcelona en base
als preacords assolits amb l’Ajuntament en Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs locals 2016-2019.
7 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “AFETERWORCK” DE
L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
El passat dia 27 de juny va passar per la Junta de Govern Local la sol·licitud de suport
econòmic de 600€, a la Diputació de Barcelona, per a la realització de l’activitat d’un
“afeterwork” pel dia 22 de setembre. El codi d’identificació de la Diputació és DN/7.
La Diputació de Barcelona ha comunicat el suport a la realització de dita activitat per
import de 450€, identificat amb el codi XGL 16/Y/227171.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Únic.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona amb el codi XGL
16/Y227171, per l’import de 450€, per a la realització de l’activitat d’un “afeterwork” el
dia 22 de setembre.
8 – APROVACIÓ DE LES BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA
REGIDORIA DE JOVENTUT 2017
La Regidoria de Joventut vol aprovar i posar en marxa un projecte de pressupostos
participatius que serà aplicable el 2017.
El pressupost previst pel projecte serà de 10.000€ del pressupost de Joventut del
2017, dintre del capítol 2.
Cal aprovar les bases dels pressupostos participatius per tal de que els i les joves de
Lliçà d’Amunt puguin presentar les seves propostes a partir del mes de setembre de
2016.
Vista la proposta de la Regidora de Joventut i Barris.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Aprovar les bases dels pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut
2017.
9 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS
9.1.- AJUTS A FAMÍLIES
Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada
usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda
atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:
-

ESM; un ajut de 81€ per a l’adquisició de llibres escolars
IMS; un ajut de 198€ com a complement de menjador escolar.
ETE; un ajut de 600€ per a cursos escolars d’ESO i formació professional.
CAA; un ajut de 30€ per al pagament quota de l’AMPA i un ajut de 29€ per a
quota de socialització de llibres.
ODC; un ajut de 199€ per al pagament de la tauleta de l’escola, del quals la
família haurà de retornar 100 € en terminis de 20€.
ODC; un ajut de 316,20 € per a menjador escolar.
NRS; un ajut de 168€ per a transport.
Olga Diana Castañeda Goya; un ajut de 331€ per a transport
TRG; un ajut de 360€ en concepte d’alimentació i higienes, repartides en
quatre lliuraments mensuals
NGV; un ajut de 140,35€ per a transport
ASM; un ajut de 77,67€, per a pagament del subministrament elèctric.
BAL; un ajut de 199€ per al pagament de la tauleta escolar.
MMC; una jut de 30€ per a higiene.
LH; una jut de 20€ per a higiene.
MMM; un ajut de 360 € per a alimentació en tres lliuraments mensuals.
SG; un ajut de 210€ per a alimentació i higiene, en tres lliuraments mensuals.
RMM; un ajut de 150€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals.
KAM; un ajut de 71€ per a transport públic.
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-

EMP, un ajut de 150€ per a alimentació, a raó de 50€ mensuals.
VFV; un ajut de 264€ corresponent al 80€ de quota esportiva.
VFV; un ajut de 320,87€ en concepte de llibres escolars.
GC; un ajut de 24,35€ per a material escolar.
ESM; Revocar l’ajut de 199€ aprovat per la JGL a la sessió de 5/9/2016, ja que
s’ha pogut fer càrrec del pagament un familiar.

9.2.- BONIFICACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES
MUNICIPALS
9.2.1- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica de J. G.T. i S.G.T., en el qual proposa mesures d’atorgament d’ajut social i de
fraccionament del pagament d’impostos municipals.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut social a J. G.T. i S.G.T. corresponent al 50%
dels impostos pendents de l’IBI, recollida d’escombraries, Impost de vehicles de tracció
mecànica i Quotes d’urbanització de Pineda Feu, dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015.
Segon.- Aprovar el fraccionament del pagament del deute corresponent al restant 50%
dels impostos indicats al punt primer, afegint-hi els del present exercici de 2016, en
terminis de 150€ mensuals, en virtut de l’article 42.1 de l’ordenança general de gestió
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de
l’Organisme de Gestió Tributària.
9.2.2- El Regidor de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socioeconòmica del senyor J. J.Y. G., en el qual proposa mesures de fraccionament del
pagament d’impostos municipals.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2009, de reserva de
facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
Segon.- Aprovar la continuació del fraccionament del pagament del deute pendent en
impostos i taxes municipals del senyor J. J.Y. G, en quotes mensuals de 50€.
Tercer.- Revisar aquest acord en el termini de de dos anys.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de Lliçà d’Amunt de l’Organisme
de Gestió Tributària.
9.3.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SUPORT
A LA QUALITAT DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019,
ha atorgat a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt un ajut, de tipus recurs tècnic, de suport a
la qualitat del servei d’atenció domiciliària de l’àmbit de benestar social per a l’any
2016, codi XGL: 16/Y/226899, amb una aportació de la Diputació de 2.400€.
Vista la proposta del Regidor d’Acció Social i Educació.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Únic.- Acceptar l’ajut de recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, de suport a la qualitat del servei
d’atenció domiciliària de l’àmbit de benestar social per a l’any 2016, codi XGL:
16/Y/226899, d’import 2.400€.
9.4.- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE ELS ENS LOCALS I L’AGÈNCIA CATALANA
DE CONSUM PER AL REEMBOSSAMENT DE DEUTES DE SUBMINISTRAMENTS,
PREVISTA A LA LLEI DE POBRESA ENERGÈTICA
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball Afers socials i Família,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, sol·liciten
l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni destinat al reembossament de la despesa
realitzada durant l’any 2015 i per obligacions contretes durant aquest any i pagades
abans del 10 d’octubre de 2016, referides a la cancel·lació del deute de
subministraments de serveis bàsics de les companyies subministradores, de les
persones en situació de risc d’exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 29 de
juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.
Vista la proposta del Regidor d’Acció Social,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Adherir-se al Conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals,
en relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics d’atenció social, destinades a la
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, prevista a la Llei 24/2015
de pobresa energètica.
10 – AFERS SOBREVINGUTS
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10.1.- CANVI DE SUPLENT DE LA PARADA 66 DEL MERCAT SETMANAL
La titular de la parada número 66 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà
d'Amunt, senyora A. E. P., ha demanat, per instància rebuda el dia 16 de setembre de
2016 i registre d'entrada número 7232, posar de Suplent la senyora E. L. P.
Vist que el reglament del mercat permet el canvi de suplent de la parada, sempre que
el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.
Vista la proposta del Regidor de Comerç, Consum, Turisme i Empresa i Companyies
de Serveis,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar el canvi de suplent de la parada 66 del Marcat setmanal de Lliçà
d’Amunt, essent la nova suplent la senyora E. L. P.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
10.2.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES i CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT OBERT ATENENT A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA, PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE CAMINS RURALS AMB
APORTACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB
MARCATGE CE.
Per tal de procedir a la millora dels paviments dels camins municipals amb àrid
reciclat, s’ha elaborat el plec de bases per a la contractació d’una empresa que realitzi
els treballs.
Vista la proposta de la Regidora d’Obres, Habitatge i Infraestructures i Equipaments,
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Aprovar les plecs de clàusules econòmic administratives, disposant la seva
exposició al públic per un període de deu dies al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a què puguin presentar-se reclamacions,
que seran resoltes per la Corporació.
Segon.- Convocar procediment per a l’adjudicació les obres de Millora dels camins
rurals amb aportació d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE,
publicant simultàniament l’anunci de licitació, procedint a la tramitació corresponent
fins a l’adjudicació i ajornant la licitació tot el que sigui necessari en el supòsit que es
formulin reclamacions contra el Plec de clàusules administratives.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada
la sessió a les 18,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

9

