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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/32 
Caràcter:  ordinària 
Data:   25 de setembre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 10:20 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
 
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. JGL2019/31 ordinària 18/09/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2019/1296   Donar-se per assabentat de la modificació del servei de transport públic 
línia Girona-Llagostera-SFG. Exp. núm.  2019/1801  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2019/1297   Adjudicar el contracte de serveis tècnics de so i luminotècnia de l'àrea 
de cultura de l'Ajuntament al Sr. Enric Sánchez Casanova (10/2019-09/2021) Cultura 
2018/176(G_2024) 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2019/1278   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogia de setembre a desembre de 2019.  2019/1743  
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2.3.2. PRP2019/1287   Sol·lictar pròrroga a la Diputació per a la subvenció en materia forestal i 
de prevenció d'incendis (redacció del PPIF). Exp. núm. 2019/517.- 
 
2.3.3. PRP2019/1305   Concórrer a la convocatòria TSF/1747/2019, de 26 de juny, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
projecte Treball als barris.- Exp. núm. 2019/1803  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2019/1290   Aprovar la convocatòria de subvencions de façanes Exp. núm. 
2019/1519.  
 
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. JGL2019/31 ordinària 18/09/2019 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2019/1296   Donar-se per assabentat de la modificació del servei de transport 
públic línia Girona-Llagostera-SFG. Exp. núm.  2019/1801.  
Vist l’escrit presentat pel Servei Territorial de Transports a Girona, amb registre d’entrada núm. 
4188, en data 19.9.2019, sobre la petició de modificació d’horaris del servei de transport públic 
de viatgers per carretera en l’itinerari Girona – Llagostera – Sant Feliu de Guíxols, per part de 
l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA), 
Vista la proposta que s’ha fet amb la voluntat de millorar amb més expedicions parcials entre 
Llagostera i Girona els dies laborables en hores punta, fins a garantir un total de 30 expedicions 
diàries per sentit en dies laborables de dilluns a divendres,  
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Donar-se per assabentat de les modificacions d’horaris realitzades per l’empresa 
Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA), en el servei de transport públic de viatgers per 
carretera en l’itinerari Girona – Llagostera – Sant Feliu de Guíxols. 
Segon.- Trametre l’acord al Servei Territorial de Transports, de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
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2.2.1. PRP2019/1297   Adjudicar el contracte de serveis tècnics de so i luminotècnia de 
l'àrea de cultura de l'Ajuntament al Sr. Enric Sánchez Casanova (10/2019-09/2021) Cultura 
2018/176(G_2024). 
Vist que en data 30 d’agost de 2019 mitjançant el decret d’Alcaldia 887/2019 es va aprovar 
l’expedient de contractació dels serveis tècnics de so  i luminotècnia per l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament, juntament amb els Plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques. 
Vist que en data 10 de setembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes i 
segons l’evidència electrònica de la plataforma “sobre digital” únicament s’ha presentat oferta 
per part del Sr. Enric Sánchez Casanovas. 
Vist que en data 20 de setembre de2019 a través de la plataforma digital es va requerir al Sr. 
Enric Sánchez Casanovas perquè en el termini de 3 dies hàbils, presentés  el document de 
l’annex 2 criteris avaluables en format excel per tal de poder valorar automàticament la seva 
oferta. 
Vist que en data 20 de setembre de 2019 es va rebre en temps i forma a través de la 
plataforma sobre digital la documentació sol·licitada. 
Vist que mitjançant l’aplicació de la Diputació de Girona per la valoració dels criteris avaluables 
de forma automàtica en els contractes tramitats mitjançant procediment abreujat simplificat  
s’ha generat el corresponent informe,el Sr. enric Sánchez Casanovas, ha obtingut 100 punts en 
la valoració de la seva oferta, descartant que la oferta presentada es pugui considerar una 
oferta anormalment baixa per no superar els llindars establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
Vist l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/24/UE i 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014, s’eximeix als licitadors acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional, la oferta s’entregarà en un únic sobre o 
arxiu digital i s’avaluarà d’acord als criteris avaluables mitjançant fórmules establerts en el 
Plecs de clàusules administratives particulars. La valoració de les ofertes es podrà realitzar de 
forma automàtica mitjançant dispositius informàtics. Les ofertes presentades i la seva 
documentació serà accessible amb mitjans informàtics des del moment de l’adjudicació del 
contracte. No es requerirà la constitució de garantia definitiva  i la formalització del contracte es 
podrà efectuar mitjançant la firma de l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. 
Vist el decret d’Alcaldia 659/2019  de 25 de juny de delegació de competències de l’alcaldia en 
favor de la Junta de Govern Local es competència de la Junta de Govern Local els 
procediments de contractació d’obres d’import superior a sis mil euros fins a la quantia del 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni en qualsevol cas la quantia dels sis milions d’euros. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis tècnics de so i de luminotècnia al Sr. Enric Sánchez 
Casanovas quines dades consten en l’expedient, per import de 13.850 euros més 2. 908,50 
euros corresponents al 21% d’IVA. 
Segon.- El pagament es realitzarà mitjançant la presentació de la corresponent factura de 
forma mensual prorratejant l’import adjudicat amb la  indicació de la part que correspongui a 
l’impost sobre el valor afegit i d’ d’acord amb la clàusula 26 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
Tercer.-  El contracte tindrà una durada de dos anys i començarà a partir del primer d’octubre 
de 2019, finalitzant el 30 de setembre de 2021. D’acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars  el contracte es podrà prorrogar pel termini d’un any. La pròrroga 
haurà de ser acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel contractista sempre que 
es comuniqui amb dos mesos d’antelació de la finalització del termini del contracte. 
Quart.-  D’acord amb la lletra K del Plec de clàusules administratives particulars, l’adjudicatari 
haurà de disposar per la realització del servei un ordinador portàtil d’última generació amb 
sistema operatiu Windows o Mac. 
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Cinquè.- El règim sancionador del present contracte s’estableix en la clàusula S del quadre de 
característiques del Plec de clàusules administratives particulars.  
Sisè.-Tant el Plec de clàusules administratives particulars com el Plec de prescripcions 
tècniques formen part de la documentació contractual. Aquesta documentació es àmpliament 
coneguda per l’adjudicatari atès que el seu contingut ha estat acceptat i conegut des del 
moment de presentació de la seva oferta. 
Setè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, comunicar-la als serveis de tresoreria 
municipal i publicar-la al perfil del contractant. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2019/1278   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogia de setembre a desembre de 2019.  2019/1743.  
Vista la petició (RE 2019/4033, de data 6 de setembre de 2019) efectuada per l’AFA ESCOLA 
PUIG DE LES CADIRETES (G55037907), en la qual sol·licita una subvenció pel servei de 
psicopedagogia de setembre a desembre de 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist l’informe tècnic emès en data 12 de setembre de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 16 de setembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 17 de setembre de 2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 07.3231.48000 del pressupost  existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 3.600,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES 
(G55037907) i atorgar  una subvenció  del 100% de l’import justificat, amb un import màxim de 
3.600,00€, pel servei de psicopedagogia de setembre a desembre de 2019.. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà 

el 31 de gener de 2020, 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. 
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- 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. 
 
2.3.2. PRP2019/1287   Sol·licitar pròrroga a la Diputació per a la subvenció en matèria 
forestal i de prevenció d'incendis (redacció del PPIF). Exp. núm. 2019/517.- 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 30 de juliol de 2019, pel qual 
es concedeix a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 5.336,10 € per a Actualització del 
Pla de Prevenció d’Incendis de l’àmbit municipal,  
Atès que el 15 de novembre de 2019 finalitzarà el termini de justificació de la subvenció 
concedida, 
Atès que l’Ajuntament no podrà tenir finalitzats els treballs de redacció de l’actualització del 
PPIF en el període que permetria complir el termini de justificació, atès la recepció de la 
notificació de l’acord es va produir el 2 d’agost de 2019, a l’inici del període de vacances tant 
del personal propi com de l’empresa encarregada de la redacció del PPFI, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins a 30 de desembre de 2019 per 
justificar la subvenció de 5.336,10 € per a Actualització del Pla de Prevenció d’Incendis de 
l’àmbit municipal. 
 
2.3.3. PRP2019/1305   Concórrer a la convocatòria TSF/1747/2019, de 26 de juny, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social: projecte Treball als barris.- Exp. núm. 2019/1803  
Vista l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, 
Vista la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya TSF/1747/2019, de 26 de juny, 
per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades 
al “Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als Barris” publicada al Diari Oficial de la Generalitat en data 09/07/2019, 
Atès que el període de sol·licitud de subvenció per al “Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris” inicia l’endemà de 
la publicació de la Resolució TSF/1747/2019, de 26 de juny, al Diari Oficial de la Generalitat i 
fins al dia 30/09/2019 inclòs, 
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I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret 659/2019, de 25 de juny, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.-	 Concórrer a la convocatòria TSF/1747/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, amb les 
actuacions següents: 
 
A. PROGRAMES ESPECÍFICS DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER 
AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS 
D’INSERCIÓ.	
 
A.1 Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials 
A.1.1. Persona tècnica d’orientació laboral per al Dispositiu d’inserció laboral 
Pressupost: 35.195,92€ 
Ajut sol·licitat: 35.195,92€ 
Durada de contractació: 12 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
 
A1.2. Persona tècnica de prospecció del mercat de treball per al Dispositiu d’inserció laboral 
Pressupost: 35.195,92€ 
Ajut sol·licitat: 35.195,92€ 
Durada de contractació: 12 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
D. PROGRAMES D’EXPERIMENTACIÓ LABORAL 
DX.1. Actuacions Ocupacionals 
DX.1.1. Atenció ciutadana al barri 
Pressupost: 16.936,91€ 
Ajut sol·licitat: 16.936,91€ 
Durada de contractació: 9 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
DX.1.2. Informador/a turístic.  
Pressupost: 13.511,81€ 
Ajut sol·licitat: 13.511,81€ 
Durada de contractació: 6 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
DX.1.3. Tres Peons de manteniment d’espais 
Pressupost: 37.355,13€ 
Ajut sol·licitat: 37.355,13€ 
Durada de contractació: 6 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
DX.1.4. Agent ambiental.  
Pressupost: 11.291,27€ 
Ajut sol·licitat11.291,27€ 
Durada de contractació: 6 mesos 
Percentatge de la Jornada:100% 
DX.1.5. Auxiliar de suport serveis socials.  
Pressupost: 11.291,27€ 
Ajut sol·licitat: 11.291,27€ 
Durada de contractació: 6 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
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DX.1.6. Auxiliar de neteja a geriatria.  
Pressupost: 10.515,49€ 
Ajut sol·licitat: 10.515,49€ 
Durada de contractació: 6 mesos 
Percentatge de la Jornada: 100% 
DX.2. Actuacions Professionals 
DX.2.1. Persona tècnica de participació ciutadana del Casc Antic (20H/set.) 
Pressupost: 14.080,15€ 
Ajut sol·licitat: 14.080,15€ 
Durada de contractació: 9 mesos 
Percentatge de la Jornada: 53,34% 
TOTAL AJUT PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2019: 185.373,86€ 
	
Segon.-	Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció de 185.373,86€, per a l’execució del 
projecte. 
Tercer.-	Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció, de consignar crèdit 
suficient en el pressupost de l’exercici 2019. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2019/1290   Aprovar la convocatòria de subvencions de façanes Exp. núm. 
2019/1519.  
Vist que el  Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 de juliol de 2019,  va aprovar inicialment les 
bases reguladores de les subvencions municipals per a la pintura de façanes d’edificis 
d’habitatges del nucli  antic de llagostera i el seu entorn immediat (àmbit del Pla de barris), i van 
ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 157, de data 12 d’agost de 
2019, 
Atès que durant el període d’exposició pública no s’hi han presentat al·legacions i, per tant, han 
quedat aprovades definitivament sense necessitat de nou acord, 
Vist l’informe jurídic de Secretaria de data 25 de setembre de 2019, sobre el procediment 
legalment aplicable, 
Vist l’informe d’Intervenció de data 25 de setembre de 2019, sobre l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre el finançament de la corresponent subvenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret 659/2019, de 25 de juny,  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions municipals per a la pintura de façanes 
d’edificis d’habitatges del nucli  antic de llagostera i el seu entorn immediat (àmbit del Pla de 
barris). 
Segon.- Autoritzar la despesa derivada de l’atorgament de la present subvenció fins a un 
màxim de 30.000,00 € previstos a l’aplicació pressupostària 13 1522 48000 del pressupost 
vigent. 
Tercer.- Establir el termini de presentació de sol·licituds entre el 2  i el 15 d’octubre  de 2019, 
ambdós inclosos.  
Quart.-	Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
efectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
Cinquè.-	Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la subvenció a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
 
3. Propostes urgents 
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S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2019/1314   Aprovar la relació de factures núm. f/2019/28. Exp. núm. 2019/182  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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 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 2019/659, 
de data 25 de juny de 2019.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/28, per un import total de 16.827,39.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2017 al núm. F/2019/2023 
- del núm. F/2019/2076 al núm. F/2019/2078 
- del núm. F/2019/2109 al núm. F/2019/2114 
- del núm. F/2019/2122 al núm. F/2019/2124 
- del núm. F/2019/2127 al núm. F/2019/2129 
- i els registres núm. F/2019/2058, F/2019/2059, F/2019/2083, F/2019/2084, 

F/2019/2087, F/2019/2089, F/2019/2116, F/2019/2120, F/2019/2140 i F/2019/2141. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts d’onze del matí, s’aixeca la sessió 
de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


