ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN DATA QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

A Forallac, essent les 16:40 hores del dia quatre de juliol de dos mil disset, es reuneix a la sala de
sessions de l’ajuntament, la Junta de Govern Local sota la presidència de l’alcalde Josep Sala
Leal, amb l’assistència dels regidors Santiago Muní Maureta i Jaume Mont Poch, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió ordinària de
primera convocatòria.
La regidora Núria Lagraña Font s’incorpora a la sessió finalitzada la votació del segon punt i
l’abandona abans de passar a tractar el sisè punt, de l’ordre del dia.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE JUNY DE
2017.- S’aprova per unanimitat.
2.-LLICÈNCIES D’OBRES.-Vistes les sol·licituds de llicències d’obres formulades i de
conformitat amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 28 de setembre de 2015, de delegació
a la Junta de Govern Local d’atorgament de les llicències urbanístiques per a les actuacions
relacionades a l’article 187 del D. Leg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les llicències d’obres que seguidament es relacionen salvant el dret de
propietat, sens perjudici del de tercer i amb les condicions de caràcter general que figuren en
l’imprès de notificació i les especials que en cada cas s’especifiquen. Les llicències aprovades
són les següents:
A] (EXP. O41/2016 i electrònic 381/2017)
Llicència d’obres complementària per a l’ampliació de la piscina d’ús privat vinculada a
l’habitatge situat al carrer Sant Generós, 3 de Fonteta.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal.
B] (EXP. O6/2017 i electrònic 160/2017)
Llicència d’obres per a la implantació de mesures de reducció sonora de la gossera de Can Parals,
situada a la parcel.la 1 del polígon 12.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix
amb les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de la seva activitat.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 150,00€ per respondre de les
obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. Donar compliment a les mesures d’integració paisatgístic que inclou el projecte tècnic.
3. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
4. Un cop finalitzades les obres, en un termini no superior a 15 dies, caldrà aportar el certificat
tècnic de final d’obra acompanyat d’un nou estudi acústic efectuat en les condicions més
desfavorables.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
C] (EXP. 45/2017)
Llicència d’obres per a l’adequació de l’Aula Maior del Castell de Peratallada, situat a la plaça
del Castell, 1 de Peratallada, excepte les actuacions d’il·luminació previstes a l’Aula Maior.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
a) Presentar la següent documentació:
Projecte executiu signat per tècnic competent i visat pel seu col.legi professional.
Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres de construcció, signat per tècnic competent
i visat pel seu col.legi professional.
Informe de l’arquitecte director de les obres conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte que ha servit per a l’atorgament de la llicència d’obres i incorpora les
condicions de l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona de
data 5 de maig de 2017.
Nomenament del tècnic director de les obres signat per tècnic competent i visat pel seu
col.legi professional.
Nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut, i en cas que no sigui
necessari justificar-ho, signat per tècnic competent i visat pel seu col.legi professional.
Declaració responsable del contractista executor de les obres conforme compleix amb
les obligacions tributàries i de la seguretat social derivades de la seva activitat.
b) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 150,00€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. Donar compliment a les condicions dimanants de l’acord emès per la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona de data 5 de maig de 2017, del qual s’adjuntarà còpia a la
notificació.
3. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i amb l’informe favorable
de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, acordat en sessió de data 5 de maig
de 2017. Termini d’inici: 2 mesos. Termini d’acabament: 6 mesos.
D] (EXP. 274/2017)
Llicència d’obres per reformar un bany de l’habitatge situat al carrer Església, 12 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.

Termini d’acabament: 3 mesos.
E] (EXP. 292/2017)
Llicència d’obres per a l’arranjament de la coberta i la barana de la terrassa del Mas Anguila,
situat a la parcel.la 61 del polígon 9.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
F] (EXP. 310/2017)
Llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat vinculada a l’habitatge situat al
carrer Carme Carles, 4 de Vulpellac.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
a) Presentar la següent documentació:
Declaració responsable del contractista executor de les obres conforme es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social d’acord amb la seva
activitat.
Nomenament de tècnic director de les obres i, si s’escau, del coordinador en matèria de
seguretat i salut.
b) Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 420,71€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
G] (EXP. 325/2017)
Llicència d’obres per a la substitució d’una banyera per un plat de dutxa del bany de l’habitatge
situat al carrer Canigó, 31 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
H] (EXP. 327/2017)
Llicència d’obres per reparar tres desaigües de la terrassa de l’habitatge situat al carrer Montgrí
de la urbanització Puig de Sant Ramon.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:

Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
I] (EXP. 328/2017)
Llicència d’obres per reformar la cuina de l’habitatge situat al carrer Fitor, 21 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
J] (EXP. 336/2017)
Llicència d’obres per reparar una humitat a la terrassa de l’habitatge situat al carrer Constitució,
18 de Fonteta.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
K] (EXP. 349/2017)
Llicència d’obres per a la substitució d’una banyera per un plat de dutxa del bany de l’habitatge
situat al carrer Puigmal, 22 de la urbanització Puig de Sant Ramon.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
L] (EXP. 350/2017)
Llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat vinculada a l’habitatge situat a la
parcel.la 36 del polígon 12.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
1. Abans de l’inici de les obres s’haurà de:
Presentar nomenament de tècnic director de les obres i, si s’escau, del coordinador en
matèria de seguretat i salut.
Dipositar a la Caixa de la Corporació una fiança per import de 1.487,36€ per respondre de
les obligacions a què fa referència l’art. 7.1.b) de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
2. En compliment del que disposa l’article 15.2 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, en el termini d’un mes a comptar des de
la finalització de l’obra, la persona sol·licitant de la llicència haurà de presentar a l’ajuntament

el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta per aquest concepte.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 2 mesos.
Termini d’acabament: 6 mesos.
M] (EXP. 378/2017)
Llicència d’obres per pavimentar 20 m² al pati de la finca situada al carrer Montserrat, 27 de la
urbanització Puig de Sant Ramon.
La llicència resta subjecta al compliment de les condicions especials següents:
Abans de l’inici de les obres s’haurà de d’aportar declaració responsable del contractista
executor de les obres, conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social derivades de la seva activitat.
Es concedeix d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal. Termini d’inici: 1 mes.
Termini d’acabament: 3 mesos.
Segon.- Denegar l’atorgament de les llicències d’obres que seguidament es relacionen:
A] (EXP. O15/2017 i electrònic 153/2017)
Llicència d’obres per a la reforma, ampliació i canvi d’ús a habitatge de l’immoble situat al
carrer Llorer, 8B de Vulpellac, d’acord amb l’informe desfavorable de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, adoptat en sessió de data 2 de juny de 2017, del qual s’ajuntarà còpia a
la notificació d’aquest acord.
B] (EXP. 8/2017)
Llicència d’obres per a la formació d’un tancament divisori entre activitats a la nau situada al
carrer dels Roures, 12 del sector industrial V-2, en base al contingut de l’informe emès per
l’enginyer municipal en data 21 de juny de 2017, en el qual es posa de manifest que:
La documentació presentada no s’ajusta al requeriment efectuat en base a l’informe tècnic de
data 24/5/2017, atès que:
 No coincideix la ubicació de la nova paret sectoritzadora en els dos projectes presentats, la
qual cosa és bàsica per a determinar les mesures correctores a nivell de sectorització, donat
que la del “Projecte de construcció....” atraca sota la jàssera de la coberta i la del “Projecte
de canvi substancial....” acaba directament a la coberta.
 El “Projecte de canvi no substancial...” només justifica les mesures correctores d’una de les
naus resultants de la separació (la que s’usarà per a fabricació de pedra artificial), de l’altre
nau resultant no se’n justifica res.
C] (EXP. 16/2017)
Llicència d’obres per a la construcció d’una pèrgola a la finca situada al carrer Canapost, 13D, en
base al contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 29 de maig de 2017, en el
qual es posa de manifest que:
La edificació incompleix el que disposa l’article 121.5 de la normativa urbanística del Tex
refós del Pla General d’Ordenació de Forallac, atès que les edificacions s’han de separar com
a mínim 10 metres a límits de parcel.la.
D] (EXP. 17/2017)
Llicència d’obres per a la substitució de la coberta de l’edificació situada a la carretera de Girona
a Palamós, 11 de Vulpellac, en base al contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en
data 29 de maig de 2017, en el qual es posa de manifest que:
La substitució de la coberta de fibrociment per una tipus sandvitx és una millora substancial

del sistema constructiu de la coberta de l’edifici, el qual no és admissible en un edifici en
situació de fora d’ordenació, d’acord amb el que estableix l’article 108 del Tex refós de la Llei
d’urbanisme.
E] (EXP. 335/2017)
Llicència d’obres per a la formació d’un forat de 44x33x18 cm a la façana de l’immoble situat al
carrer d’en Vas, 12 de Peratallada per a la col.locació d’un comptador, en base al contingut de
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 3 de juliol de 2017, en el qual es posa de
manifest que:
De conformitat amb el que disposa l’article 47.5 de la normativa urbanística específica
d’intervenció del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Peratallada, les escomeses,
comptadors, caixes i altres elements per al subministrament a les finques s’hauran de situar a
l’interior de l’edifici en cas d’obra nova, reforma o rehabilitació, no essent admissible la seva
col·locació en façanes exteriors.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats, en la part que els afecta.
S’incorpora a la sessió la regidora Núria Lagraña Font.
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ
DE LA TORRE DE LES HORES DE PERATALLADA (Exp. 266/2017).- Vist el Projecte de
restauració i consolidació de la Torre de les Hores de Peratallada, redactat per l’arquitecte del
Servei de Monuments de la Diputació de Girona, senyor Lluís Bayona Prats, amb un pressupost
d’execució per contracte de 37.595,95 €, IVA inclòs.
Atès que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en la sessió que va tenir lloc el
dia 2 de juny de 2017, va acordar per unanimitat aprovar la intervenció de restauració i
consolidació per entendre que es respectuosa amb els valors patrimonials d’aquest element
protegit com a BCIN.
Vist el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al procediment per a la tramitació
dels projectes d’obra ordinària.
Vist l’informe tècnic jurídic de data 26 de juny de 2017 emès per la secretària interventora i
l’arquitecte municipal.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de restauració i consolidació de la Torre de les Hores de
Peratallada, redactat per l’arquitecte del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, Lluís
Bayona Prats, amb un pressupost d’execució per contracte de 37.595,95 €, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de 30 dies mitjançant edicte que es
publicarà al Butlletí oficial de la província de Girona, al Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina
web de l’ajuntament.
4.- CONTRACTACIÓ REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR PER A CENTRE DE
VISITANTS A PERATALLADA (Exp. 377/2017).– Atès que l’Ajuntament té la voluntat de
dotar l’antic ajuntament de Peratallada d’un projecte que ha de permetre mostrar i potenciar el
paisatge cultural del municipi.
Atès que per dur a terme aquesta voluntat és precisa la redacció d’un Pla Director que
aprofundeixi en l’anàlisi de context del municipi per arribar a establir una diagnosi que confirmi
o matisi el punt de partida, defineixi els conceptes que ha de posiciona el centre, detalli els usos i

els continguts de l’espai expositiu que s’hi ha d’allotjar i estableixi les directrius en matèria de
gestió econòmica i recursos humans per al funcionament regular.
Vista la proposta d’honoraris presentada en data 3/7/2017 (R/E núm. 1698) per la senyora Olga
Llobet Guevara, llicenciada en geografia i història i experta en museologia i gestió del patrimoni
cultural, per un import de 5.150,00 € IVA exclòs, informada favorablement per l’arquitecte
municipal.
Vist el plec de condicions tècniques que han de regir la contractació, redactat per l’arquitecte
municipal.
Vista la certificació emesa en data 3 de juliol de 2017 per la secretària interventora, conforme
existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 17.333.64001 del pressupost municipal
vigent.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de juliol de 2015, de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.3, 111, 138.3 i 156.2 del TRLCSP, que
regulen els contractes menors,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de redacció del Pla
Director del Centre de Visitants de Peratallada a Forallac.
Segon.- Aprovar les condicions tècniques que han de regir la contractació, redactades per
l’arquitecte municipal.
Tercer.- Adjudicar el contracte a la senyora Olga Llobet Guevara, amb domicili social al carrer
Vilallonga,8,17240-LLagostera, amb subjecció a les determinacions de les condicions tècniques
aprovades, pel preu tancat de 5.150,00 € més 1.081,50 € d’IVA al 21%, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17.333.64001 del pressupost municipal vigent.
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatària.
5.- SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE PER A LA PAVIMENTACIÓ DEL
CAMÍ DE FONTETA A PERALTA, ANY 2018 (Exp. 380/2017).- Vista la resolució
GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en
camins públics locals per al període 2018-2020, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7389 de 13 de juny de 2017.
Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 de juliol de 2017.
Atès que fa anys que l'Ajuntament va iniciar un programa de pavimentació de camins que ha anat
desenvolupant amb el temps aconseguint tenir en bones condicions bona part dels principals
eixos locals de comunicacions.
Atès que malgrat l’esforç del consistori a dia d’avui encara resten per pavimentar uns quants
camins de titularitat municipal entre els quals hi ha el camí de Fonteta a Peralta, camí que enllaça
la zona industrial V2 amb el nucli de Fonteta i de gran importància ja que és l’únic que permet
l'accés al poble de vehicles grans (camions d'extinció d'incendis, ambulàncies, recollida residus,
etc) en sentit est-oest.
Vist el projecte de pavimentació del camí de Fonteta a Peralta, redactat pels tècnics Josep i
Manel Alemany Masgrau, enginyer de camins canals i ports i arquitecte, respectivament, amb un
pressupost d’execució per contracte de 49.746,78 €, IVA inclòs.
S’acorda per unanimitat:
Acollir-se a la convocatòria i sol.licitar al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge una subvenció de 49.746,78 €, pel finançament del cost de pavimentació
d’un tram del Camí de Fonteta a Peralta, anualitat 2018.
Abandona la sessió la senyora Lagraña.

6.- ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CLUB CICLISTA LA TRIBU BTT DE
FORALLAC (Exp. 386/2017).- Vista la sol·licitud de subvenció de data 3 de juliol de 2017
(R.E. núm. 1702 de 3/7/2017) presentada pel senyor Àngel Aznar Sabater en representació del
Club Ciclista la Tribu BTT, pel finançament de part de les despeses d’adquisició d’un nou
equipament esportiu per als seus integrants per un import de 3.425,51 €, segons factura núm.
170054 de 5/4/2017 emesa per Four Factors Sportwear, SL.
Vista la certificació emesa per la secretària interventora conforme existeix crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 17.341.48004 del pressupost municipal vigent.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar al club ciclista la Tribu BTT amb NIF G55026736 i domicili al carrer Llorer,13,
17111-Vulpellac, una subvenció de mil euros (1.000,00 €) per contribuir al finançament de part
de les despeses d’adquisició d’un nou equipament esportiu per als seus integrants.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 17.341.48004 del
pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a l’interessat.
I essent les 17:05 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde amb mi la secretària que en
dono fe.

