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

Núm.39

Acta de la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 6 de novembre de 2017,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència
de la secretària accidental, Laia Oliver Pastoret, i de la interventora, Anna Maria
Macià Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
A les catorze hores i cinc minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
30 d'octubre de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Urbanisme. S'utoritza l’ampliació en dos anys del termini establert per a
l’execució del polígon d’actuació 46. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"L’entitat Aliseda, Servicio de Gestión Inmobiliaria SL presenta al registre
d’entrada de l’Ajuntament l’escrit de 24 d’octubre de 2017 en el que, com a
titular de les finques del Polígon d’Actuació Urbanística 46, demana l’ampliació
o pròrroga del termini per a portar a terme l’execució d’aquest polígon indicant
que ha de procedir a modificar el projecte de reparcellació.
Cal assenyalar al respecte que el sistema d’actuació i el pla d’etapes establert
per a desenvolupar aquest polígon d’actuació urbanística és el que determina
la Modificació número 38 del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit del sòl
urbà del carrer Nord i el carrer Cabanes, al terme municipal de Figueres i que
va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en la sessió del dia 19 de juliol de 2012, i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6250, de 9 de novembre de 2012 i disposa:
“Sistema d’actuació i pla d’etapes:
El sistema d’actuació és per reparcellació en la modalitat de compensació
bàsica.
El desplegament es preveu en una única etapa a executar en un termini de cinc
anys comptadors des de la vigència de l’aprovació definitiva del document de
modificació puntual.”
D’acord amb l’anterior, el termini per a finalitzar les obres d’urbanització i
l’entrega i recepció de la urbanització a l’Ajuntament és d’un màxim de 5 anys
per a executar aquest polígon, és a dir, haurien d’haver finalitzat abans del dia
11 de novembre de 2017.
L’article 32.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, preveu que es podrà ampliar el termini
establert, per un nou termini
que no excedeixi de la meitat, si les
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circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers.
L’actuació, tant la modificació del projecte de reparcellació, com l’obra
urbanitzadora, són d’escassa entitat i dificultat i depenen, en exclussiva, de la
volutat de l’únic propietari d’aquest àmbit, és a dir, de l’entitat propietària
Aliseda, Servicio de Gestión Inmobiliaria SL.
Vist l’informe jurídic, aquesta alcaldia presidència proposa a la Junta de Govern
Local, per delegació de l’alcaldia presidència, l’adopció dels acords següents:
1r.- Autoritzar l’ampliació en dos anys del termini establert per a l’execució del
polígon d’actuació 46, que finalitzava el proper dia 11 de novembre de 2017,
per a executar i entregar acabades les obres d’urbanització abans del proper
11 de novembre de 2019.
2n.- Notificar aquest acord, en legal forma, a les persones interessades en
aquest expedient."
----3. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb la Fundació Ser.gi
regulador de la concessió d'una subvenció directa per a portar a terme el
projecte "Khetanipé: Accions per treballar l'obtenció del graduat en secundària i
l'alfabetització d'adults d'ètnia gitana". Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"La Fundació Ser.Gi mitjançant escrit amb registre general d’entrada
número 21.392 de 15 de setembre de 2017 va sollicitar una subvenció per a
portar a terme el projecte “Khetanipé: Accions per treballar l’obtenció del
graduat en secundària i l’alfabetització d’adults d’ètnia gitana” durant el 2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 7.454,80 euros a Fundació Ser.Gi pel desenvolupament del projecte
presentat. D’acord amb el el pressupost presentat (49.698,69 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 15% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205
23100 48030 Subvenció Fundació Ser.Gi.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (en el moment de la signatura del conveni, en concepte de bestreta, i
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu.
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació SER.GI,
per al desenvolupament del projecte: “Khetanipé”. Accions per treballar
l’obtenció del graduat en secundària i l’alfabetització d’aldults d’ètnia gitana.
En l’expedient consten l’informe del tècnic del servei de Benestar Social i de la
tècnic d’administració general favorables a l’aprovació del referent conveni.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
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
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les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
Els articles 75 i 76 del Decret 388/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament dels béns dels ens locals, determinen el règim jurídic de les
cessions d’ús gratuïtes i a precari dels béns patrimonials a entitats privades
sense ànim de lucre que els destinin a finalitats d’utilitat pública o interès social
en benefici d’interessos de caràcter local.
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 reguladors de la concessió de subvencions, atorgament de tot
tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que realitzin
activitats que complementin o supleixin les competències locals i que afectin a
més d’una àrea municipal.
És per tot això que el regidor delegat del barri de Sant Joan proposa a la Junta
de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els
acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Ser.gi,
NIF G-17148693, regulador de la concessió d’una subvenció directa per a
portar a terme el projecte “Khetanipé: Accions per treballar l’obtenció del
graduat en secundària i l’alfabetització d’adults d’ètnia gitana” durant el 2017,
segons el text que es transcriu literalment com l’annex dels presents acords.
Segon.- Atorgar a la Fundació Ser.gi, NIF G-17148693, un ajut de set mil
quatre-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (7.454,80€ ), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 23100 48030 Subvenció Fundació
Ser.Gi.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta d’un 50% de la
quantitat atorgada (3727,40€) en el moment de la signatura del conveni
regulador de la subvenció i el 50% restant (3727,4€) una vegada s’hagi
presentat el compte justificatiu, abans del 31 de gener de 2018.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.
Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
ANNEX
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
FUNDACIÓ SER.GI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
KHETANIPÉ AMB LA COMUNITAT GITANA A FIGUERES
Figueres, d’
de 2017
REUNITS
D’una banda, la Illustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXX,
en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Figueres, de
conformitat amb l’article 53.1.a 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, amb
domicili fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres, i NIF P 1707200J.
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D’una altra part, el senyor Bru Pellissa i Vaqué, amb DNI número XXXXXXXX, en
representació de la Fundació SER.GI, amb NIF G-17148693, amb seu a la plaça
Lluís Companys 12, de Girona, actuant en nom i representació de dita entitat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
Que la població d’ètnia gitana, sovint es troba amb moltes dificultats per
mantenir l’escolaritat i graduar-se en ESO, per diversos motius provinents de la
tradició de la mateixa comunitat, de factors socioeconomics i de les baixes
expectatives, del sistema d’ensenyament obligatori, sobre el futur d’aquests
infants.
Que l’accés al mercat laboral bé condicionat en gran part, per disposar del
graduat en secundària, fet que deixa fora bona part de la comunitat gitana.
Que la Fundació SER.GI proposa desenvolupar el projecte “Khetanipé” que
promou la realització d’accions per treballar la formació de la comunitat gitana,
amb l’objectiu de promoure i desenvolupar socialment aquest collectiu..
Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc de les competències en matèria de
prevenció de l’exclusió social, valora molt positivament la iniciativa de la
Fundació SER.GI i estima oportú establir els mecanismes de collaboració per
a què el projecte pugui portar-se a terme.
Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en
el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
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.
Que les dues parts es reconeixen capacitat legal necessària per signar el
present conveni de collaboració, i a tal efecte acorden els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular els objectius, les condicions i les
relacions institucionals entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació SER.GI,
per al desenvolupament del projecte: “Khetanipé”. Accions per treballar
l’obtenció del graduat en secundària i l’alfabetització d’aldults d’ètnia gitana.
Segon. Projecte tècnic i els seus destinataris/es
El projecte pretén oferir una major promoció i desenvolupament social de les
famílies gitanes de Figueres. Específicament es treballa per:
Formar l’alumnat en les actituds, aptituds i habilitats per a poder seguir una
formació de llarga durada.
Preparar al grup per a la prova lliure d’obtenció del títol Graduat d’Educació
Secundària de la convocatòria oficial del departament d’Ensenyament.
Impactar en l’absentisme i l’assistència a l’escola de fills i filles de les famílies
de l’escola Pous i Pagès, millorant hàbits i rutines de les famílies en relació a
l’escola.
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Millorar la formació de les comunitats de l’escola i del barri.
Augmentar l’ocupabilitat i la inclusió sociolaboral de les persones participants
en el projecte.
El servei s’adreça a persones majors d’edat d’ètnia gitana residents a la ciutat
de Figueres, que no tinguin el graduat en secundària i/o que no sàpiguen llegir i
escriure correctament.
S’actua mitjançant la figura de dues professionals de l’àmbit socioeducatiu i
un/a facilitador.
L’Ajuntament, podrà proposar beneficiaris per al projecte, fent-ne la derivació
corresponent.
Tercer. Compromisos de Fundació SER.GI
Fundació SER.GI posa a disposició del projecte els serveis de professionals i
materials necessaris, per a realitzar les tasques del projecte.
Fundació SER.GI disposarà d’un espai de treball propi o cedit per tercers, per
realitzar les tasques de gestió corresponents.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Consensuar amb la Fundació SER.GI, el protocol tècnic per derivació dels
usuaris i d’encàrrec puntuals al servei objecte de subvenció.
Atorgar una subvenció per la quantitat de 7.454,80€ per tal de collaborar a
cobrir el conjunt de les despeses del projecte Khetanipé, que és de
49.698,69€, segons pressupost adjunt al conveni, en concepte de contractació
dels professionals, desplaçaments, material, assegurances, entre altres.
El pagament de la subvenció es farà de la següent manera: un 50 % al moment
de signar el conveni i el 50 % restant prèvia presentació de la documentació
justificativa de les despeses corresponents, abans del 31 de gener de 2018
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 205 23100 48030 per valor de
7.454,80€; aquest pagament és farà mitjançant ingrés al compte corrent de
Fundació SER.GI nº ES25 1491 0001 2020 1021 4027.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que resultin
estrictament necessàries. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses
subvencionables pot ser superior al valor normal del mercat.
Cinquè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
Memòria justificativa de l’activitat, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat
prevista. En aquest informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats
desenvolupades, els resultats obtinguts i l’impacte assolit.
Compte justificatiu, signat pel representant legal de la Fundació SER.GI, que
constarà de la següent documentació:
Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
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Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de la Fundació SER.GI, on figuri la relació del
personal, el període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte
subvencionat de cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada
dels corresponents justificants originals que avalin el contingut del certificat.
Resten exclosos els salaris i les retribucions professionals que no resultin
substancials i/o directament relacionades amb el desenvolupament del projecte
subvencionat
Sisè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Setè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Vuitè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2017.
Novè. Declaració responsable
Fundació SER.GI ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions
responsables corresponents, previstes a la normativa aplicable en matèria de
subvencions.
Desè. Seguiment del conveni
Es crea una comissió tècnica paritària formada per representants de cada part,
la qual tindrà la missió de vetllar pel compliment d’aquest conveni, fer el
seguiment del projecte en base al protocol tècnic i proposar millores en la
cooperació institucional establerta entre les parts.
Per part de l’Ajuntament de Figueres, formaran part de la comissió la Tècnica
d’Intervenció Comunitària i el Cap del Servei de Benestar Social, i per part de
Fundació SER.GI, la Gerent i el Director d’aquesta entitat. La comissió paritària
es reunirà amb caràcter ordinari una vegada i amb caràcter extraordinari cada
cop que una de les parts així ho demani.
Onzè. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
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- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 2 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Dotzè. Règim jurídic i resolució de litigis
1.- Aquest conveni té caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa
subvencional el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert
al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis així com la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació,
modificació, execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord
de les parts mitjançant les reunions de la comissió paritària que es creguin
pertinents. No obstant això, en cas de persistència del desacord les parts es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts
intervinents el signen per triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres
Per Fundació SER.GI
L’alcaldessa,
El representant,
Marta Felip Torres
Bru Pellissa i Vaqué “"
----4. 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 espais de propaganda electoral per les
eleccions al Parlament de Catalunya. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"Vist el Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria
d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució (Boletín Oficial del
Estado núm. 107, de 28 d’octubrede 2017), segons el qual les eleccions se
celebraran el dijous 21 de desembre de 2017; atès que segons el seu article
quart la campanya electoral tindrà una durada de quinze dies i començarà a les
zero hores del 5 de desembre de 2017 i acabarà a les vint-i-quatre hores del19
de desembre de 2017 i vist el que estableixen els articles 54 a 57 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general i l’article 14 del
Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas
complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de
Catalunya 2017,la regidora delegada del Servei d'Estadística proposa a la
Junta de Govern Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els
acords següents:
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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, 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
installaciói 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. 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, dijousi dissabtes, 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.
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 dels Caputxins(C/ Rec Arnau número 6,
excepte els dies 8, 9, 10 i 16 de desembre) 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 polítiquesl’ús d’aquests espais, només
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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 dimarts 5 de desembre i acabarà a les
vint-i-quatre hores del dimarts 19 de desembre de 2017.
Vuitè.- Facultar l'Alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calgui per a la realització dels acords anteriors."
----5. 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 set minuts, de la qual cosa dono fe.
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