JUNTA DE GOVERN LOCAL
---------------------

Núm.16

Acta de la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
9 de maig de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol
Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez Puig amb
l’assistència del secretari, Fernando González Cebrián, i
de la interventora accidental, Sara Carreras Aurich, per
tal de dur a terme la sessió ordinària en primera
convocatòria.
Així mateix, autoritzat per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteix amb veu però sense vot el regidor
no membre de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero.
A
les
catorze
hores
i
vint-i-sis
minuts,
la
Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 25 d'abril de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Assistència social. S'aprova un conveni amb el
Patronat Benèfic de la Santa Creu de la Selva per a la
resolució de mutu acord de tres contractes d'arrendament
d'habitatges. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament de Figueres en data 15 de setembre de
2008 va aprovar un conveni de collaboració amb el Patronat
Benèfic de la Santa Creu de la Selva per a l’arrendament de
tres habitatges: un situat a la Plaça Camilla Lloret
número 1 planta baixa porta primera, amb una renda inicial
mensual de 353 eruos, un altre al carrer Llançà número 37
planta baixa porta sisena, amb una renda inicial mensual de
329 euros, i un altre al carrer Llançà número 37 planta
segona porta quarta, amb una renda inicial mensual de 371
euros, tots ells a Figueres. El conveni es preveia amb una
durada de tres anys amb possibilitat de prórroga per acord
exprés de les parts i preveia que els habitatges tenien per
objecte formar part de programes d’actuació en habitatges
d’inclusió social. En data 1 d’octubre de 2008 el senyor
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Lluís Valls i Carbó, en representació del Patronat Benèfic
de la Santa Creu de la Selva, i el senyor Santiago Vila
Vicente, en qualitat d’alcalde president de Figueres, varen
signar
tres
contractes
d’arrendament
per
als
tres
habitatges relacionats en el punt anterior. Pel que fa a la
seva vigència en aquest cas, en tots tres contractes
s’establia una durada de cinc anys d’acord amb allò
establert a la
Llei 24/1994,
de 24 de
novembre,
d’arrendaments urbans (LAU). D’acord amb l’article 10 de la
LAU en la redacció vigent en el moment de la subscripció
dels contractes mencionats si arribada la data de venciment
del contracte, una vegada transcorreguts com a mínim cinc
anys de la duració d’aquell, cap part hagués notificat a
l’altra, al menys amb un mes d’antelació a aquella data, la
seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà
obligatòriament per terminis anuals de fins un màxim de
tres anys més, tret que l’arrendatari manifesti a
l’arrendador amb un mes d’antelació a la data de
finalització de qualsevol de les anualitats, la seva
voluntat de no renovar el contracte. Havent finalitzat la
vigència inicial dels contractes d’arrendament urbà dels
dos habitatges situats al carrer Llança i de l’habitatge
situat a la plaça Camilla Lloret ni l’Ajuntament de
Figueres ni el Patronat Benèfic de la Santa Creu de la
Selva han manifestat la seva voluntat de no renovar-lo
motiu pel qual aquests contractes s’han d’entendre en vigor
fins a l’1 d’octubre de 2016. És voluntat d’ambdues parts
resoldre de mutu acord els tres contractes enumerats en el
punt segon. A l’expedient consta informe del Cap del Servei
de Benestar Social favorable a la signatura d’un conveni
entre el Patronat Benèfic de la Santa Creu de la Selva i
l’Ajuntament de Figueres de resolució per mutu acord dels
tres contractes d’arrendament urbà subscrits en data 1
d’octubre de 2008 en relació als habitatges següents:Plaça
Carrer Camilla Lloret, número 1, planta baixa, porta
primera, de Figueres;Carrer Llançà, número 37, planta
baixa, porta sisena, de Figueres;Carrer Llançà, número 37,
planta segona, porta quarta, de Figueres. D’acord amb el
Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2015 la
Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de
l’Alcaldia
Presidència
l’aprovació
de
convenis
de
collaboració amb persones físiques o jurídiques subjectes
al dret privat. Per tot això, el regidor delegat
del
Servei d’habitatge proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els
acords següents: 1.-Aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Figueres i el Patronat Benèfic de la Santa Creu de la
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Selva, amb CIF G17012154, segons el document que s’adjunta
a aquest acord, per a la resolució de mutu acord de dels
tres contractes d’arrendament urbà subscrits en data 1
d’octubre de 2008 en relació als habitatges següents: Plaça
Carrer Camilla Lloret, número 1, planta baixa, porta
primera, de Figueres. Carrer Llançà, número 37, planta
baixa, porta sisena, de Figueres. Carrer Llançà, número 37,
planta segona, porta quarta, de Figueres. 2.- Facultar a
l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes
i gestions com calguin per a l’execució de l'acord
anterior."
----3. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb el Casino Menestral Figuerenc per a la
celebració del 69è concurs de Colles Sardanistes. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
en
el
marc
de
les
competències en matèria de cultura popular i lleure dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de
Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les
Fires i Festes de la Santa Creu 2016. La Colla Flor de
Romaní del Casino Menestral Figuerenc organitza el 69è
concurs de Colles Sardanistes previst pel diumenge 8 de
maig de 2016 a la plaça Catalunya. El Casino Menestral
Figuerenc ha sollicitat, amb RGE 6302 fr 24 de març de
2016, una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de
finançar el 69è concurs de Colles Sardanistes. El Cap del
Servei de Cultura ha emès
informe en què
exposa
favorablement per atorgar una subvenció de 2.200 euros al
Casino Menestral Figuerenc amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016 201 33800 48000 “Subvencions cultural
popular”. L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant
decret de data 30 de juny de 2015 la delegació a la Junta
de Govern Local
l'atribució relativa a l'aprovació de
convenis reguladors de la concessió de subvencions a favor
d'entitats públiques o privades que realitzin activitats
que complementin o supleixin les competències locals. La
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
disposa en el seu article 22.2 que podran concedir-se de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional,
aquelles
subvencions
que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o
quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per
una norma de rang legal o aquelles altres subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin
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la seva convocatòria pública. Pel que fa a la seva
concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar les subvencions directes i que en
ells s’han d’establir les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. Per
tot això, el regidor delegat del Servei de Cultura Popular
i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords
següents: 1.- Aprovar el conveni
de collaboració entre
Casino Menestral Figuerenc, amb NIF núm. G-17057910, a la
celebració del 69è concurs de Colles Sardanistes, segons el
text que s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar al Casino
Menestral Figuerenc, amb NIF núm. G-17057910, un ajut de
dos mil dos-cents euros (2.200 €) al Casino Menestral
Figuerenc amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 201
33800 48000 “Subvencions cultural popular”, en concepte la
celebració del 69è concurs de Colles Sardanistes. El
pagament s’ordenarà quan el beneficiari hagi presentat la
liquidació justificada, en la forma i termini que consten
al punt 6è del conveni, amb un termini màxim de tres mesos
des de la data de finalització de l’activitat. 3.Notificar la present resolució a l’interessat. 4.- Facultar
a l’alcaldia presidència per a la realització de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució els acords
anteriors."
----4. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb la Colla Castellera de Figueres per a la
celebració de la Diada Castellera de les Fires i Festes de
la Santa Creu. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA,
per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
en
el
marc
de
les
competències en matèria de cultura popular i lleure dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de
Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les
Fires i Festes de la Santa Creu 2016. La Colla Castellera
de Figueres organitza la Diada Castellera de les Fires i
Festes de la Santa Creu, prevista pel diumenge 8 de maig de
2016 a la plaça de l’Ajuntament. La Colla Castellera de
Figueres ha sollicitat, amb RGE 8208 de 18 d’abril de
2016, una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per tal de
finançar la Diada Castellera de les Fires i Festes de la
Santa Creu. El Cap del Servei de Cultura ha emès informe en
què exposa
favorablement per atorgar una subvenció de
4.500 euros a la Colla Castellera de Figueres amb càrrec a
l’aplicació
pressupostària
2016
201
33800
48000
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“Subvencions cultural popular”. L’alcaldia presidència va
aprovar, mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 la
delegació a la Junta de Govern Local l'atribució relativa
a l'aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions a favor d'entitats públiques o privades que
realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals. La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions disposa en el seu article 22.2 que
podran
concedir-se
de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional, aquelles subvencions
que estiguin previstes
en els Pressupostos Generals de les Entitats locals,
aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui
imposada a l’Administració per una norma de rang legal o
aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre estableix que els convenis
són l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a
la llei. Per tot això, el regidor delegat
del Servei de
Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’alcaldia presidència,
s’adoptin els acords següents: 1.- Aprovar el conveni de
collaboració entre Colla Castellera de Figueres, amb NIF
núm. G-17491861, per a la celebració de la Diada Castellera
de les Fires i Festes de la Santa Creu, segons el text que
s’adjunta a aquest acord. 2.- Atorgar a la Colla Castellera
de Figueres, amb NIF núm. G-17491861,
un ajut de quatre
mil cinc-cents Euros (4.500 €) a la Colla Castellera de
Figueres amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 201
33800 48000 “Subvencions cultural popular”. en concepte de
la celebració de la Diada Castellera de les Fires i Festes
de la Santa Creu. El pagament s’ordenarà quan el
beneficiari hagi presentat la liquidació justificada,
en
la forma i termini que consten al punt 6è del conveni, amb
un termini màxim de tres mesos des de la data de
finalització de l’activitat. 3.- Notificar la present
resolució a l’interessat. 4.- Facultar a l’alcaldia
presidència per a la realització de tants actes i gestions
com calguin per a l’execució els acords anteriors."
----5. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb Els Amics dels Gegants de Figueres per
les activitats organitzades durant les Fires i Festes de la
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Santa Creu 2016. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"L’Ajuntament
de
Figueres
en
el
marc
de
les
competències en matèria de cultura popular i lleure dóna
suport a les activitats que s’organitzen a la ciutat de
Figueres pel foment de la cultura popular en el marc de les
Fires i Festes de la Santa Creu 2016. L’entitat Els Amics
dels Gegants de Figueres han programat una sèrie d’actes
durant les Fires i Festes de la Santa Creu, entre els quals
la trobada gegantera, prevista pel 30 d’abril de 2016.
L’entitat Els Amics dels Gegants de Figueres ha sollicitat
amb RGE 8254 de 19 d’abril de 2016 una subvenció a
l’Ajuntament de Figueres per tal de finançar les activitats
organitzades per l’entitat durant els dies de les Fires i
Festes de la Santa Creu 2016. El Cap del Servei de Cultura
ha emès informe en què exposa
favorablement per atorgar
una subvenció de 9.000 euros a l’entitat Els Amics dels
Gegants de Figueres amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016 201 33800 48000 “Subvencions cultural popular”.
L’alcaldia presidència va aprovar, mitjançant decret de
data 30 de juny de 2015 la delegació a la Junta de Govern
Local
l'atribució relativa a l'aprovació de convenis
reguladors de la concessió de subvencions a favor
d'entitats públiques o privades que realitzin activitats
que complementin o supleixin les competències locals. La
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
disposa en el seu article 22.2 que podran concedir-se de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional,
aquelles
subvencions
que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals, aquelles l’atorgament o
quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per
una norma de rang legal o aquelles altres subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin
la seva convocatòria pública. Pel que fa a la seva
concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar les subvencions directes i que en
ells s’han d’establir les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei. Per
tot això, el regidor delegat del Servei de Cultura Popular
i Festes
proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords
següents: 1.- Aprovar el conveni
de collaboració entre
Els Amics dels Gegants de Figueres, amb NIF núm. G17504242, per
les activitats organitzades per l’entitat
durant els dies de les Fires i Festes de la Santa Creu
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2016, segons el text que s’adjunta a aquest acord. 2.Atorgar al Els Amics dels Gegants de Figueres, amb NIF núm.
G-17504242,,
un ajut de nou mil euros (9.000,00 €) amb
càrrec a la partida 2016 201 33800 48000 “Subvencions
cultural popular” en concepte d’activitats organitzades per
l’entitat durant els dies de les Fires i Festes de la Santa
Creu 2016. El pagament s’ordenarà quan el beneficiari hagi
presentat la liquidació justificada, en la forma i termini
que consten al punt 6è del conveni, amb un termini màxim de
tres mesos des de la data de finalització de l’activitat.
3.- Notificar la present resolució a l’interessat. 4.Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de
tants actes i gestions com calguin per a l’execució els
acords anteriors."
----6. Assumptes urgents. Assumptes urgents. Prèvia la
necessària declaració d'urgència, aprovada per unanimitat,
es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
---- Eleccions. S'assenyalen els llocs reservats per a la
collocació de propaganda electoral. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
"Vist el Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, de
dissolució del Congres dels Diputats i del Senat i de
convocatòria d’eleccions (Boletín Oficial del Estado núm.
107, de 3 de maig de 2016), segons el qual les eleccions se
celebraran el diumenge 26 de juny de 2016; atès que segons
el seu article quart la campanya electoral tindrà una
durada de quinze dies i començarà a les zero hores del
divendres 10 de juny de 2016 i acabarà a les vint-i-quatre
hores del divendres 24 de juny de 2016 i vist el que
estableixen els articles 54 a 57 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, la
regidora delegada del Servei d'Estadística proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència,
adopti
els
acords
següents:
Primer.Assenyalar com a llocs reservats per a la collocació
gratuïta de cartells de propaganda electoral quinze plafons
informatius
situats
a
la
plaça
del
Doctor
Ernest
Vila.Segon.- Assenyalar com a llocs reservats per a la
collocació de banderoles mil punts en suports i pals
d'enllumenat públic, amb la distribució següent: C/
Tramuntana i av. Marignane, 40; av. Perpinyà, 49; C/ Rec
Arnau, 22; Carretera de Llançà, 33; C/ Tapis i av. de
l'Aigueta, 28; C/ Nou, 69; C/ Mare de Deu de Montserrat,
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16; carretera de les Forques, 23; C/ Carles Fages de
Climent, 25; C/ Enriqueta Paler i C/ Pere Teixidor, 43;
Plaça del Gra, 38; av. Vilallonga i av. de Roses, 142; C/
Marca de l'Ham, 16; ronda Sud, 50; C/ Arquitecte Ricard
Giralt, 26; Passeig Nou i C/ Avinyonet, 55; plaça Joan
Sibecas, 24; C/ Joaquim Cusí i Ronda del Parc, 21; ronda
Rector Aroles, 18; C/ Empordà, 37; C/ Via Emporitana, 25;
C/ València i pg. Països Catalans, 25; C/ Ter, 15 i av.
Salvador Dalí: 160. Per a aquest tipus de propaganda
l'Ajuntament no efectuarà cap installació
i les
respectives candidatures seran responsables de qualsevol
desperfecte que puguin produir al mobiliari urbà o a
tercers. Les banderoles no podran reduir la visibilitat de
semàfors i senyals de trànsit. Una vegada celebrades les
eleccions, les formacions polítiques les hauran de retirar
en el termini de set dies. Tercer.- Posar a disposició de
la Junta Electoral la possibilitat que s’installin
cartells
a
les
columnes
publicitàries
municipals
distribuïdes per la ciutat, si bé no es reserven de forma
exclusiva per a propaganda electoral. Quart.- Establir que
les diferents formacions politiques no puguin collocar
pancartes ni cartells de propaganda electoral a la Rambla
ni a la plaça de l'Ajuntament ni sota la porxada de la
plaça del Gra. Les pancartes tampoc es podran enganxar en
els fanals d'enllumenat públic i és recomanable que un 25 %
de la seva superfície estigui foradada. Cinquè.- Comunicar
a la Junta Electoral que, per a la realització d'actes
electorals a la via pública, es posen a la seva disposició
els espais públics de la ciutat (llevat de la Rambla - en
la seva totalitat, inclosa la placeta baixa -, la plaça de
l'Ajuntament i la plaça de Gala i Salvador Dalí), sempre i
quan no coincideixin amb altres actes públics. A l’espai
cobert de la plaça de Catalunya i a la plaça del Gra, els
dimarts 14 i 21 de juny, dijous 16 i 23 de juny i dissabtes
11 i 18 de juny, a causa de la celebració del mercat, no es
podran celebrar actes fins a les 17.00h. D'acord amb això,
no es reserva un espai en exclusiva i es demana a la Junta
Electoral que abans d'autoritzar-los ho comuniqui a aquest
Ajuntament a fi de comprovar la compatibilitat amb altres
usos i preveure, si cal, connexió elèctrica. S’informa la
Junta Electoral d’altres actes programats en aquests espais
públics: dissabte 11 de juny: Acció de mercat "Essència de
Mercat" a la zona descoberta de la plaça de Catalunya;
diumenge 12 de juny: Fira de la Gent Gran a la zona coberta
i la zona descoberta de la plaça Catalunya; dimecres 15 de
juny: Festa del futbol dins la "Setmana barça" a la plaça
de Catalunya, en la seva totalitat, tant la zona coberta
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com la descoberta; Mercat de la roba al Passeig Nou, plaça
del Sol i Riera Galligans, els dijous 16 i 23 de juny. de
5h. a 17h. i Mercat Empordà Selecte a la plaça de
l'Estació, els dijous 16 i 23 de juny. Sisè.- Assenyalar
com a locals oficials gratuïts per a la celebració d'actes
públics de propaganda electoral els següents: Centre
Cultural Molí de l’Anguila (C/ Via Làctia número 7);
auditori de Caputxins (Excepte els dies 11, 12, 13, 14, 18,
20 i 21 de juny, C/ Rec Arnau número 6), i auditori del
Centre Cívic Joaquim Xirau de Marca de l'Ham (C/ Vilatenim
núm. 45), que es podran utilitzar durant la campanya
electoral els dies laborables, de les onze a les catorze
hores i de les dinou a les vint-i-dues hores i els festius,
de les onze a les catorze hores. Per tal de garantir a
totes les formacions polítiques l’ús d’aquests espais,
només es podrà autoritzar un acte per formació política a
cada un dels locals oficials gratuïts. Setè.- Establir que
la brigada municipal d'obres procedeixi a installar els
elements als quals es refereix l'acord primer abans de
l'inici de la campanya electoral i a retirar-los una vegada
acabada, tenint en compte que la campanya electoral
començarà a les zero hores del divendres 10 de juny de 2016
i acabarà a les vint-i-quatre hores del divendres 24 de
juny de 2016. Vuitè.- Facultar l'Alcaldia - presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calgui per a la
realització dels acords anteriors."
---- Obres municipals. S'aprova definitivament el projecte
denominat “Projecte d’adequació de l’itinerari de vianants
entre la plaça Ellíptica i la plaça de l’Escorxador. Fase
1.- Accessos a la Plaça Tarradellas”. Després de llegir-la
i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la
proposta següent:
"La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de març de
2016 ha aprovat inicialment el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte d’adequació de l’itinerari de
vianants entre la plaça Ellíptica i la plaça de
l’Escorxador. Fase 1.- Accessos a la Plaça Tarradellas”, i
que té un pressupost d’execució per contracte, que inclou
l’IVA de 397.532,82 €. Aquest projecte ha estat redactat
pels serveis tècnics municipals. L’expedient i el projecte
s’ha exposat al públic i s’han sollicitat els informes de
les companyies de serveis afectats. No s’han plantejat
allegacions ni consta l’emissió d’informes de serveis
afectats. El projecte és previst al pressupost municipal
d’enguany. Atès el que disposa el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
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Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i atès el que preveu el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aquesta Alcaldia Presidència proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti
els acords següents: 1r.- Aprovar definitivament el
projecte denominat “Projecte d’adequació de l’itinerari de
vianants entre la plaça Ellíptica i la plaça de
l’Escorxador. Fase 1.- Accessos a la Plaça Tarradellas”, i
que té un pressupost d’execució per contracte, que inclou
l’IVA de 397.532,82 €. 2n.- Publicar l’anunci d’aprovació
definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la corporació. 3r.- Publicar el projecte al
portal de la transparència, per al seu accés i consulta
pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de la
Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern."
----7. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i trenta-dos minuts, de la qual
cosa dono fe.
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