
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 20/2019  
Caràcter: Ordinari 
Convocatòria: primera  
Dia: 19 de novembre de 2019 
Horari: de 17:00 hores a 17.20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 19 de novembre de 2019, es reuneixen a la 
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència 
del Senyor Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Aram Aymerich Besalú i 
el Sr. Albert López Guàrdia regidora/regidors delegada/delegats 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 
12 de novembre de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 12 de 
novembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 



 

  
 

 

2. Concessió llicència urbanística per a la construcció d’una piscina en un 
habitatge unifamiliar aïllat (expedient X986/2019).  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 28 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 6.495, la Sra. (…),  
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al carrer (…) de Celrà. 
 

2. En data 8 de novembre de 2019, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. 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 514/2019, de data 19 de juny. 

 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA al carrer (…) de Celrà (ref. cadastral núm. XXX), salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus de la construcció. 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial.  
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  



 

  
 

 

L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de 
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà.  
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la 
connexió a la xarxa general.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 18.581,27 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        603,89 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 

 
TOTAL:    695,89 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 
 

 
3. Pròrroga del conveni formalitzat entre l’Institut del Teatre i l’Ajuntament de 
Celrà (expedient 409/2015) 
 
    ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió de Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2015 l’Ajuntament 
de Celrà va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Institut del 
Teatre per a la realització de pràctiques compartides als estudis d’art dramàtic, dansa i 
tècniques de les arts de l’espectacle, per a la realització de pràctiques d’alumnes de 
l’Institut del Teatre a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà. Conveni que es va formalitzar el 
dia 21 d’octubre de 2015. 
 
2. El Pacte desè del conveni estableix que la seva vigència serà de quatre anys, 
prorrogable expressament per les parts.  

 
3. En data 8 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal E2019006087, l’Institut 
del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, comunica la resolució per la 
qual s’aprova la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Institut 
del Teatre per a la realització de pràctiques compartides als estudis d’art dramàtic, dansa i 



 

  
 

 

tècniques de les arts de l’espectacle, des del dia 22 d’octubre de 2019 fins al 21 d’octubre 
de 2023. 
 
4. Sobre la base dels objectius marcats en aquest conveni de col·laboració, és 
d’interès de la corporació prorrogar el conveni quatre anys més, concretament fins al dia 21 
d’octubre de 2023.   
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que els convenis han de tenir una duració determinada, que no podrà ser superior a quatre 
anys, excepte que normativament es prevegi un termini superior. I que els signants del 
conveni podran acordar la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o 
la seva extinció. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent: 

ACORD 
 
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’Institut del Teatre per a la realització de pràctiques compartides als estudis d’art dramàtic, 
dansa i tècniques de les arts de l’espectacle pel termini de quatre anys més, concretament 
fins al dia 21 d’octubre de 2023. 
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè signi els documents necessaris per fer efectiu aquest 
acord.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord l’Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de 
Barcelona. 

 
4. Subvenció a favor de l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà 
(expedient X1012/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 de novembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019006705, l’Associació 
de propietaris de Boscos de Celrà va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per 
import de 3.000 € per a sufragar les despeses derivades de la col·laboració d’un tècnic 
extern per l’any 2019.  
 
2. L’Ajuntament valora positivament la tasca portada a terme per l’Associació de propietaris 
de Boscos de Celrà i considera que l’existència del tècnic extern de l’associació és una 
figura essencial per dinamitzar l’associació, i segons disponibilitat pressupostària, concedir 
una subvenció a favor de l’Associació de propietaris de Boscos de Celrà per import de 
2.464,00€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de medi ambient i la secretària de la corporació, els quals 
consten en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 



 

  
 

 

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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent: 

A C O R D 
 

Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.464,00€ 
a favor de l’entitat l’Associació de propietaris de Boscos de Celrà, amb CIF (...) i destinada 
a sufragar els costos del tècnic extern de l’Associació per l’any 2019. 
 
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar, com a data límit, el dia 31 de gener de 2020 a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels 
ajuts mitjançant la presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, 
acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat íntegrament a l’objecte de 
subvenció, així com la finalitat concreta a la que s’ha destinat la subvenció i 
indicant les dates de pagament de la despesa realitzada. A més a més, també 
caldrà presentar les factures justificatives de la despesa realitzada o, en el seu cas, 
el TC1, TC2 i nòmines d’aquest tècnic/a que es contracti. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 23.1700.48900 
‘Aportació ADF, Comunitat regants, assoc. propietaris boscos’ del pressupost de 
l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2019. 
 
Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 
 
 



 

  
 

 

5. Subvenció a favor de l’associació casal de la gent gran Can Ponac per 
homenatge a la vellesa (expedient X1029/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L'Associació Casal de la Gent Gran de Can Ponac i l'Ajuntament de Celrà 
coorganitzen cada any, la Festa d'Homenatge a la Vellesa, adreçada a les persones majors 
de 75 anys i tots aquells que els vulguin acompanyar. La festa, que enguany es va celebrar 
el dia 20 d’octubre, consisteix en un acte oficial, coincidint amb la missa de diumenge, 
seguida d’un dinar de germanor al restaurant El Cabrit de Girona. 
 
2. En data 7 de novembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019006674,  
l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una subvenció per import de 
3.229,14 euros per tal sufragar part de les despeses ocasionades per la realització de la 
41a edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa celebrada aquest any.  
 
Juntament amb la sol·licitud, l'entitat aporta un certificat de la secretaria de l’entitat 
acreditatiu de la despesa derivada de l’organització de l’acte no coberta amb els ingressos 
propis de l’activitat ni per altres subvencions rebudes. El mateix certificat especifica que la 
subvenció es destinarà íntegrament a sufragar aquesta despesa.  
Juntament amb el certificat, s’aporta el balanç econòmic detallat de la realització de la 
Festa, així com una còpia de les factures justificatives de les despeses efectua 
3. En data 12 de novembre de 2019 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 3.229,14 euros a favor de l'Associació Casal de la 
Gent Gran Can Ponac per tal sufragar la despesa derivada de l'organització de la Festa i no 
coberta amb altres ingressos. 
 
4. Ha emès informe la Secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent: 

ACORD  
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import  
de 3.229,14  euros a favor de  l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb CIF (…) 
i amb domicili C/ La Fàbrica, 31 de Celrà i amb adreça electrònica a efectes de notificacions 
(…), amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de l’organització de la 40a edició de la  
Festa d’Homenatge a la Vellesa que s’ha celebrat el dia 14 d'octubre de 2018.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 74  3372  48001  
“Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent de la corporació per a l’ 
exercici 2019. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 



 

  
 

 

subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a l’Àrea de Serveis Econòmics 
de la Corporació.   
 
 

6. Retribucions complementàries (expedient X6/2019). 
 

1.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí ‘La Celranenca’ del mes de novembre 
de 2019 i posteriorment del tríptic informatiu de la Festa de la tardor per tots els domicilis 
de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la 
seva jornada de treball, segons queda acreditat en els informes de la tècnica de cultura 
proposant el pagament de 500,00€ en concepte de complement de productivitat pels 
repartiments realitzats, els quals consten en l’expedient.  
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 40 hores extraordinàries de juliol a octubre de 2019 
cobrint el servei de taquillatge i vigilància del teatre Ateneu de Celrà i de 
l’organització i supervisió d’actes culturals diversos durant caps de setmana, fora de 
l’horari habitual, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 643,20 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
3.- El Sr. (…) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes d’octubre de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 138,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
4.- La Sra. (…) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana 
durant el mes d’octubre de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de 
règim intern proposant el pagament de 34,50 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 
5.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 4,00 
hores durant el mes d’octubre de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives,  
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament 
de 101,76 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
6.- La Sra. (…) ha realitzat diverses tasques durant tot l’any fora de les instal·lacions 
juvenils municipals per a dur a terme diverses activitats de l’àrea, com són la mostra 
de teatre juvenil, actes del 8M, organització i dinamització del Punt lila de la Festa 
Major, entre d’altres, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 998,40 euros en concepte de complement de 
productivitat, el qual consta en l’expedient. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent: 
                                                          A C O R D 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
500,00 euros, a favor de la Sra. (…), en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2019. 



 

  
 

 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
643,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que 
s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
138,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
34,50 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2019. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
101,76 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de novembre de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
998,40 euros, a favor de la Sra. (…), en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2019. 
 
Setè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació. 
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

7.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
8.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
9. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:20 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


