
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/41 
Caràcter:  ordinària 
Data:   5 de desembre de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 14:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/40 ordinària 28/11/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2018/1867   Aprovar el Calendari fiscal pel cobrament de tributs i taxes de l'any 2019 
Exp. núm. 2018/1754  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/1863   Contractar en règim laboral temporal i a temps parcial la Sra. Melody 
Serrano Ortiz com a educadora infantil de l'11 al 19 de desembre de 2018. Exp. núm. 
2018/2025.  
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3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/40 ordinària 28/11/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2018/1867   Aprovar el Calendari fiscal pel cobrament de tributs i taxes de l'any 
2019 Exp. núm. 2018/1754.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents tributs i taxes 
durant l’any 2019: 
 
Concepte         data inici         data final 
Impost Vehicles Tracció Mecànica i Ciclomotors 
 

      
       01-02-2019 

        
       01-04-2019 

Taxa Cementiri Municipal       
       01-02-2019 

        
       01-04-2019 

Taxa escombraries, entrades, guals i gossos 
 

      
       01-03-2019 

        
       30-04-2019 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (No 
domiciliats) 
 

 
       02-05-2019 

 
       31-07-2019 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (1ª fracc 
domiciliat) 60% 
 

 
       30-06-2019 

 
       30-06-2019 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica (2ª fracc 
domiciliat) 40% 
 

 
       31-10-2019 

 
       31-10-2019 

Impost Activitats Econòmiques  
       30-08-2019 

 
       31-10-2019 

Segon.- Només en el padró de l’IBI i a instància de part, pels rebuts que es troben domiciliats, 
es podrà sol·licitar un tercer fraccionament abans del 31/03/2019, amb la qual cosa els terminis 
de pagament i percentatges seran els següents: 
 

• 02/05/2019.............30% 
• 30/06/2019.............30% 
• 31/10/2019.............40% 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal i al servei de recaptació municipal, 
amb la finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, d’acord 
amb les dates fixades anteriorment. 
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2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/1863   Contractar en règim laboral temporal i a temps parcial la Sra. 
Melody Serrano Ortiz com a educadora infantil de l'11 al 19 de desembre de 2018. Exp. 
núm. 2018/2025.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, la Sra. MSO, 
amb DNI XXXXXXXX, com a educadora infantil de la llar d’infants El Carrilet, amb una 
dedicació horària de 30 hores/setmanals, de dilluns a divendres, de les 9h a les 15h, amb 
efectes del dia 11/12/2018 i fins al dia 19/12/2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. MSO. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1875   Contractar la reparació del paviment asfàltic dels carrers Girona, 
St. Felip Neri i Santiago Rusiñol - Exp. núm. 2018/2021.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de reparació del paviment asfàltic dels 
carrers Girona, St. Felip Neri i Santiago Rusiñol, pel preu de 30.452,52 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.1532.61900 per un import total de 36.847,55 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.2. PRP2018/1873   Contractar a COMERCIAL MIQUEL VALENTI SL els lots de Nadal. 
Exp. núm. 2018/2029.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/11/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa COMERCIAL MIQUEL VALENTI S.L. (B17395104), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments dels lots nadalencs per al personal de 
l'Ajuntament, pel preu de 4.118,25 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.920.23300 per un import total de 4.530,08 euros, IVA inclòs. 
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Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.  
 
3.1.3. PRP2018/1877   Contractar FTR, per a la docència del PTT, des del mes de 
setembre de 2018 fins el 30 de juny de 2019.-Exp. núm. 2018/2040.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/12/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar FTR (DNI XXXXXXXXX), mitjançant la modalitat de contracte menor de 
serveis, per a la docència del PTT (Pla de Transició al Treball), des del mes de setembre de 
2018 fins el 30 de juny de 2019, pel preu de 14.912,00 euros (IVA exempt), segons el detall del 
pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, de setembre a 
desembre de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.07.326.22799 per un import 
total de 6.496,00 euros (IVA exempt). 
Quart.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient a la partida 07.326.22799 de l’any 
2019, dels treballs realitzats de gener a juny del 2019, per un import total de 8.416,00 euros 
(IVA exempt). 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.4. PRP2018/1874   Contractar la reparació del paviment asfàltic del carrer Barcelona - 
Exp. núm. 2018/1982  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de reparació del paviment asfàltic del carrer 
Barcelona, pel preu de 34.718,93 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.02.450.61901 per un import total de 42.009,91 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.5. PRP2018/1887   Contractar GRUP MON WEB, SL, pel subministrament de 15 
ordinadors portàtils per a l'aula de formació del programa PTT.- Exp. núm. 2018/2049  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 04/12/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar l’empresa GRUP MON WEB,SL (CIF B17946013), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de subministraments, pel subministrament de 15 ordinadors portàtils per a 
l'aula de formació del programa PTT, pel preu de 7.284,00 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat. 
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Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.326.626000 per un import total de 8.813,64 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.6. PRP2018/1876   Contractar  la reparació del paviment asfàltic de la cruïlla entre els 
carrers Constància, Ps. Tomàs d'A. Boada i Concepció - Exp. núm. 2018/2022.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de reparació del paviment asfàltic de la cruïlla 
entre els carrers Constància, Ps.Tomàs d'A.Boada, i Concepció, pel preu de 2.675,12 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.02.450.61902 per un import total de 3.236,90 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2018/1886   Estimar el recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya i modificar les bases de la convocatòria. Exp. núm. 
2018/1626.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. MRMB, en qualitat de presidenta del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 
Segon.- Modificar la base 2 apartat d) que quedarà redactada en el sentit següent: 
d) Titulació requerida: Diplomatura o grau en educació social o acreditació de l’habilitació 
professional per a l’exercici de la professió segons allò determinat a la disposició addicional 
quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials de Catalunya, i assistent social, antropologia, sociologia pedagogia i 
psicopedagogia. 
Tercer.- Ordenar la publicació en el BOP de la província i en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Llagostera del corresponent edicte de rectificació de les bases, amb la inclusió del corresponent 
text refós i iniciar un nou termini de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació, 
per a la presentació de sol·licituds per participar al procediment. 
Quart.- Comunicar-ho a la interessada. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2018/1892   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/38. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/38, per un import total de 82.393,03.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/3185 al núm. F/2018/3187 
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- del núm. F/2018/3319 al núm. F/2018/3322 
- del núm. F/2018/3392 al núm. F/2018/3428 
- del núm. F/2018/3435 al núm. F/2018/3445 
- i els registres núm. F/2018/3178, F/2018/3194, F/2018/3292, F/2018/3315, 

F/2018/3324, F/2018/3373, F/2018/3374, F/2018/3381, F/2018/3382 i F/2018/3432. 
 

3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2018/1891   Adjudicar a la COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI ABAT DE 
LLAGOSTERA un ajut econòmic per cobrir les despeses de l'organització dels actes de 
la festa a Llagostera. Exp. 2018/1844  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI 
ABAT DE LLAGOSTERA (V17677170)  i atorgar  una subvenció  de 1.100,00.-€ per cobrir les 
despeses de l'organització dels actes de la festa de Sant Antoni Abat a Llagostera l'any 2018. 
Segon.- Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de , 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de , fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any .  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
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3.4.2. PRP2018/1889   Subvencions a tercers 2018/2046  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat UNIÓ DE BOTIGUERS DE LLAGOSTERA 
(G17693219)  i atorgar  una subvenció  de 3.000 € per cobrir les despeses de l’organització de 
l’ Unió de Botiguers de Llagostera per la dinamització comercial. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 100% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de , 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018 , fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà 
la revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any .  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3.4.3. PRP2018/1890   Subvencions a tercers 2018/2045.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE 
LLAGOSTERA (J17889684)  i atorgar  una subvenció  de 500 € per cobrir les despeses de  
l'Associació de Restaurants de Llagostera per a la promoció de la gastronomia de Llagostera. 
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Segon.-  Atorgar una bestreta del 100% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de , 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any .  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dues del migdia s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


