
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 6/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 4 d’abril de 2016 i prèvia convocatòria realitzada 
a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions de la casa 
consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència 
de l’alcalde i assistits per mi, el secretari general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretari 
 
Sr. Jaume Solà Molinas 
 
També assisteix com a oient el Sr. Héctor Cabrera Valera, regidor delegat amb dedicació 
específica. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del 
dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
21 de març de 2016. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de 
març de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Pròrroga d’una llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Pau Picasso, 10 de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 de maig de 2016, per acord de Junta de Govern, es va atorgar al Sr. (...) 
llicència d’obres per a la construcció habitatge unifamiliar al carrer Pau Picasso núm. 10 de 



Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les obres és 
d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en data 13 de maig 
de 2013.  
 
La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per 
la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se 
els terminis establerts. 
 
2. En data 21 de març de 2016, registre municipal d’entrada núm. 1.083, el Sr. (...) sol·licita 
una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Pau Picasso núm. 10 de Celrà. 
 
3. En data 21 de març de 2016 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major s’ha sol·licitat abans 
d’exhaurir-se el termini. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció 
del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.-  Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència urbanística 
concedida per a l’acabament de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al 
carrer Pau Picasso núm. 10 de Celrà, fins al dia 13 de novembre de 2017. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
CONTRACTACIÓ 
 
3. Adjudicació d’un contracte menor de serveis: servei de prevenció aliè en 
seguretat i salut. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà tenir cobert el servei de prevenció aliè en seguretat i 
salut dels/les treballadors/es i els diferents centres de treball de l’Ajuntament de Celrà.  



 
2. SPASS (Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut, S.L.), ha presentat una oferta 
econòmica per a realitzar aquest servei, i que inclou el següent: 

• servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en 
el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina 
del treball, per un import de 843,36€ IVA exclòs (1.020,47€ IVA inclòs) 

• servei de reconeixements mèdics dels treballadors/es de l’Ajuntament, per 
un import de 57,00€/treballador 

 
3. En data 30 de març de 2016, el cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès 
informe favorable, tenint en compte les condicions i la qualitat del servei prestats fins a 
l’actualitat, proposant la contractació de l’empresa SPASS (Servei de Prevenció Aliè en 
Seguretat i Salut, S.L.) per al període comprès entre l’1 de maig de 2016 al 30 d’abril de 
2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 10 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 l’objecte del 
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 27 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la prevenció dels riscos laborals de les 
diferents disciplines de l’Ajuntament de Celrà, a l’empresa Servei de Prevenció Aliè en Seguretat 
i Salut (SPASS) amb CIF (...), amb domicili social al carrer Cerverí, 1 de 17001 Girona. 
 
Les disciplines i els imports objecte d’aquest contracte, són:  

• el servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en el 
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball, 
per un import de 843,36€ IVA exclòs (1.020,47€ IVA inclòs) 

 
• el servei de reconeixements mèdics dels treballadors/es de l’Ajuntament (preu 

exempt d’IVA), per un import de 57,00€/treballador. El pagament d’aquesta activitat 
es realitzarà únicament en el cas d’efectuar els reconeixements mèdics als/les 
treballadors/es. 

 
Segon. El contracte regirà des del dia 1 de maig de 2016 fins al dia 30 d’abril de 2017. 
 
Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries número 
11.9200.22711 “Vigilància de la salut del personal Corporació” i 11.9200.22701 “Prevenció 
de riscos laborals” del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament prestats. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a SPASS. 
 
Sisè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 



4. Ratificació del decret d'alcaldia número 184/2016 de data 29 de març de 
2016, relatiu a la suspensió del procediment de licitació iniciat del contracte 
d'obres consistent en l'execució del projecte d'obra ordinària municipal 
"Reforma interior de la cuina i sala de mestres de l'escola l'Aulet". 

 
Per Decret d’Alcaldia número 184/2016, de data 29 de març de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2016 es va aprovar 
el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Reforma interior de la cuina i sala de 
mestres de l’Escola l’Aulet de Celrà”, redactat per l’arquitecta municipal.  
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016 es va aprovar 
l’expedient de contractació així com el Plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques particulars per contractar l’execució del projecte 
d’obra ordinària municipal ‘Reforma interior de la cuina i sala de mestres de l’escola 
l’Aulet’. Simultàniament, es va obrir la convocatòria, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, amb diversos criteris d’adjudicació, i es va obrir el 
procediment per adjudicar el contracte d’obres.  
 
En data 17 de març de 2016 es va donar sortida a les invitacions a tres empreses 
per a què participessin en la licitació del contracte. 
De conformitat amb la clàusula catorzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria 
en el termini de 15 dies naturals a comptar de la rebuda de la invitació.  
 
3. Es va fer arribar el projecte d’obres al Departament d’Ensenyament i, malgrat no 
hi ha informe per escrit, aquest ha comunicat a l’Ajuntament que caldrà efectuar 
algunes modificacions al projecte, sense conèixer l’Ajuntament en aquests moments 
l’abast d’aquestes modificacions ni si es tracta d’una modificació substancial o no. 
 
4. Atès que a dia d’avui l’Ajuntament no coneix exactament quines modificacions 
tècniques haurà d’incloure al projecte ni quin abast econòmic pot suposar, i per no 
perjudicar els  legítims interessos de les empreses convidades a la licitació, les quals 
han de poder presentar la seva oferta amb un perfecte coneixement del contingut del 
projecte a executar es considera que s’ha de suspendre el termini per a què les 
empreses presentin la seva oferta i en conseqüència, el procediment de licitació 
iniciat. 
 
Per tot això, 

HE  RESOLT 
 
Primer.- Interrompre el procediment de licitació iniciat del contracte d’obres 
consistent en  l’execució del projecte d’obra ordinària municipal ‘Reforma interior de 
la cuina i sala de mestres de l’escola l’Aulet’ i, per tant, suspendre el termini atorgat 
a les empreses convidades per a què presentessin la seva oferta.  
 
Segon.- Un cop hagi informat el Departament d’Ensenyament i incorporades les 
oportunes modificacions al projecte i en funció del seu abast, es tornaran a convidar 
les mateixes empreses amb el projecte modificat.  
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les empreses convidades. 
 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera junta de govern local que se 
celebri. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 



341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
   

A C O R D 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 184/2016, de data 29 de març, transcrit en la 
part expositiva del present acord. 

 
 
5. Resolució del contracte menor de serveis de l’Aula d’estudi. Curs 2015-2016. 

 
1. En data 5 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local de la corporació va adjudicar el 
contracte menor de serveis per a desenvolupar i dinamitzar l’aula d’estudi durant el curs 
2015-2016 a favor de la Sra. (...), amb DNI (...) i domicili al carrer (...), amb una previsió 
de 193,50 hores a 16,00 Euros/hora (IVA exclòs), per un import total de 3.096,00 euros, 
IVA exclòs. 

 
2. En data 23 de març de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-1128-2, la Sra. (...) 
comunica que per qüestions d’incompatibilitat no pot continuar exercint aquestes tasques i 
sol·licita resoldre el contracte menor de serveis. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Resoldre el contracte menor de serveis per a desenvolupar i dinamitzar l’aula 
d’estudi durant el curs 2015-2016 adjudicat per acord de Junta de Govern Local de data 5 
d’octubre de 2015 a favor de la Sra. (...). 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Sra. (...). 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
6. Resolució del contracte menor de serveis per a la realització dels cursos de 
català. Curs 2015-2016. 

 
1. En data 5 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local de la corporació va adjudicar el 
contracte menor de serveis per impartir classes de català i alfabetització per a adults durant 
el curs 2015-2016 a favor de la Sra. (...), amb DNI (...) i domicili al carrer (...), amb una 
previsió de 291,5 hores a 24,5 Euros/hora (IVA exclòs), per un import total de 7.141,75 
euros, IVA exclòs. 
 
Concretament, els cursos adjudicats eren els següents: dos cursos d’Alfabetització, dos 
cursos de català de nivell Inicial, i un curs de català de nivell Intermedi 3. 

 
2. En data 23 de març de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-1127-2, la Sra. (...) 
comunica que per incompatibilitat d’horaris laborals no pot continuar exercint aquestes 
classes i sol·licita resoldre el contracte menor de serveis. 
 



Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Resoldre el contracte menor de serveis per impartir classes de català i alfabetització 
per a adults adjudicat per acord de Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2015 a 
favor de la Sra. (...). 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Sra. (...). 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
CONVENIS 
 
7. Aprovació del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Celrà, Bordils, 
Sant Joan de Mollet i Flaçà per a l’edició de la revista La Llera del Ter. 

 
El mes de juny de l’any 1996 els ajuntaments de Celrà, Bordils i Flaçà van editar 
conjuntament i per primera vegada la Revista La llera del Ter, que va tenir continuïtat a 
partir de l’any 2007 a l’empara de la Comunitat de Municipis de Celrà, Bordils i Flaçà. 
 
Coincidint amb l’extinció de la Comunitat de Municipis de Celrà, Bordils i Flaçà, es va posar fi 
a l’edició conjunta d’aquesta revista, que tenia per finalitat donar a conèixer d’una banda els 
temes d’àmbit municipal que cada municipi considerés més destacables així com altres que 
transcendien de l’àmbit municipal per ser d’interès per a tots els municipis que participaven 
de l’edició conjunta. 
 
Actualment, ha ressorgit l’interès per publicar novament la Revista La Llera del Ter i fer-ho 
conjuntament els municipis de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet, deixant la porta 
oberta a la possibilitat que altres municipis veïns (als quals ja se’ls ha ofert la possibilitat) 
puguin adherir-se a aquesta iniciativa. 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils,  Flaçà i 
Sant Joan de Mollet per a l’edició conjunta de la revista La Llera del Ter. 
 
D’acord amb les previsions dels articles 144 c 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, 107 i següents 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  administracions 
públiques de Catalunya i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a 
les relacions interadministratives i els convenis de  col·laboració. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

          
                     ACORD 

 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i 
Sant Joan de Mollet  per a l’edició conjunta de la Revista La Llera del Ter. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure el conveni i tots els documents necessaris per fer 
efectiu aquest acord, de conformitat amb l’article 21.1.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 



reguladora de les bases del règim local, i l’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. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntament de Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet. 

 
 
ALTRES 
 
8. Designació de representant a la comissió de garanties d’admissió de primària. 

 
D’acord amb el decret 75/2007, de 27 de març, publicat al DOGC Núm. 4852, de 29 de març 
de 2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i atès que en el municipi de Celrà existeix més 
d’una escola, des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament han considerat 
oportú la constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària. 
 
En data 29 de març de 2016, registre d’entrada municipal número 1163, el Sr. Josep Polanco 
López, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, ha sol·licitat a 
l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, la designació de la persona representant de l’Ajuntament 
de Celrà en aquesta Comissió. 
 
Atès que procedeix designar un representant en aquesta Comissió; 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Designar les següents persones com a representants de l’Ajuntament de Celrà en la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària: 
- Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor d’Educació, com a titular. 
- Sra. Elisenda Quintana Julian, Tècnica d’Educació, com a suplent. 
 
Segon. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. 

 
 
9. Retribucions complementàries 
 

Durant l’absència per baixa per malaltia de la Sra. (...), conserge del pavelló municipal 
d’esports de Celrà, la Sra. (...), treballadora de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat les 
tasques de conserge del pavelló d’esports des del dia 1 al 24 de març de 2016, realitzant un 
total de 54 hores. 
 
El regidor de Règim Interior de l'Ajuntament de Celrà proposa el pagament d’un 
complement de productivitat per dur a terme aquestes tasques per l'import total de 
442,80 euros a favor de la Sra. (...). 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
442,80 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, per la 
substitució de la Sra. (...), quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’abril.   
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2016 de la Corporació. 
 



Segon.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 
 
10. Aprovació d’un preu públic. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’un preu públic no 
previst en l’ordenança número 3 relatiu a una sola sessió del curs d’Scrapbooking durant 
l’any 2016.  

 
De conformitat amb l’informe emès per la tècnica de Cultura, el curs està publicitat en 
diferents suports de difusió. S’ha aplicat la fórmula corresponent per a determinar el preu 
públic a aprovar, per un import de 15 euros.  
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència 
local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la lletra B), de l’ 
article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmic-financera que justificarà 
l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents 
i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels 
serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta de 
Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern Local 
per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament 
de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el preu públic per a una sessió d’Scrapbooking durant l’any 2016, per 
l’import de 15 euros la sessió. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
11. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 



12. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
13. Precs i preguntes. 
 
No s’escau.  
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:10 hores. De tot el qual, jo, com a secretari, dono fe. 
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