
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  3 
DE JUNY DE 2014 

 
Acta núm. 22 
 
ASSISTENTS: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
   
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 

 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 
 

1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  
27 DE  MAIG DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 27 de maig de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE 

LICITACIÓ DESERTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 



 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents DECLARAR DESERTA la licitació de la 
concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar del Pavelló 
Poliesportiu Municipal d’Esports de Vilanova i La Geltrú. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

3 SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ 
DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE 
PRESTACIÓ "FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR 
SOCIAL", EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE 
L'ANY 2014 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar el suport econòmic així com 
de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2014, amb codi XGL 14/Y/101424 , per un 
import de CENT CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS 
EUROS AMB VINT-I-CINC EUROS (155.746,25 €). 
 

4 SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PAGAMENT 
AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER A LES ENCOMANES DE GESTIÓ FETES PER 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE DE 
2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents efectuar un pagament al Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i La Geltrú de SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL 
CINC CENTS EUROS (628.500 €) per al desenvolupament i execució durant el 
segon de semestre de l’any 2014 dels serveis encarregats per l’Ajuntament a 
les encomanes de gestió següents: 
 

- Desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència: Ple de 31 de 
juliol de 2006, concretat en acords de la Junta de Govern Local de 29 de 
maig de 2007 (procés implementació Llei dependència) i 19 de febrer de 
2008 (gestió de la implantació al municipi del programa de professionals 
de referència per a persones amb discapacitat); Ple de 5 de novembre 
de 2007 (gestió àpats a domicili). 

 
- Gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària: Ple de 3 

d’octubre de 2005. 
 

- Desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris 
per desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en 
benefici de la comunitat : Ple de data 31 de juliol de 2006. 

 
- Coordinació de programes de serveis socials, encarregat per acord de 

Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2012 . 



 

 

 
5. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA 

DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PHYLÉ D’ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DURANT EL CURS 2014-2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
desenvolupament del projecte Phylé d’atenció socioeducativa de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria del municipi pel curs 2014-2015. 
 

6. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/15, per un import de CENT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (100.483,21€). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE PAGAMENT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als 
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM.  6 A  FAVOR DE COPCISA PER “AMPLIACIÓ I 
MILLORA PAS SOTA VIA CARRER LLIBERTAT”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 6 
corresponent a treballs efectuats el mes d’abril de 2014, a favor de l’ empresa 
COPCISA, SA, per les obres del projecte “Ampliació i millora del pas sota la via 
del carrer de la Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el carrer del 
Forn del Vidre i de l’Àncora”,  per un import de SETANTA-DOS MIL CINC-



 

 

CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS  (72.539,22 €) 
amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER ARQTIVID, 6581 SL,  PER A INSTAL·LAR UN 
RÈTOL A LA BARANA DEL BALCÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA, 
NÚM. 14, 02. (EXP. OBRES 128/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. DENEGAR la llicència sol·licitada per ARQTIVID 6581, SL, per a 
instal·lar rètol a la barana del balcó situat a la plaça de la Vila,  núm. 14, 02  
d’acord amb la documentació presentada, amb l’informe tècnic que figura 
incorporat a l’expedient i els arguments exposats a la relació de fets. 
 
SEGON. DENEGAR la llicència sol·licitada per ARQUTIVID 6581, SL, per a 
instal·lar rètol a l’interior de la porta d’entrada comunitària, a la plaça de la Vila, 
núm. 14, d’acord amb la documentació presentada, amb l’informe tècnic que 
figura incorporat a l’expedient i els arguments exposats a la relació de fets. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al sol·licitant.” 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 
DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per DECRET.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per INDECOR MORENO 2003, SLU, per a pintar la façana 

de l’edifici situat a la rambla de la Pau, núm. 47. (exp. obres 274/2014) 
 

2. Sol·licitud presentada per fer reforma interior i nova distribució de l’habitatge de 
la Rambla de Salvador Samà, núm. 23, 01. (exp. obres 343/2014)  

 

3. Sol·licitud presentada per reparar façana al carrer de Molí de Vent, núm. 29, exp. 
obres 382/2014)   

 

4. Sol·licitud presentada per reparar façana del carrer de Sant Gervasi, núm. 62, 
exp. obres 408/2014 i exp. DHAB- 0038/2009. 

 

5. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 28 m per 
a connexió de servei de gas, al carrer de Joan d’Austria, núm. 27A. (exp. obres 
386/2014).  

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  



 

 

 
1. Sol·licitud presentada per GARA TEXTIL, SL,  per fer rampa d’accés, col·locar 

persiana enrotllable i instal·lar vidriera a local comercial del carrer de Sant 
Sebastià, núm. 18. (exp. obres 339/2014)  

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS AUTORITZADES 
PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia.  
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan 

de la Cosa, núm. 6, 01 01. (exp. act 250/14). 
    
2. Comunicació presentada per canviar de nom de l’activitat d’herbolari a l’avinguda 

del Garraf, núm. 20. (exp. act 231/14)    
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat existent de perruqueria al carrer 

del Jardí, núm. 66. (exp. act 240/13)    
 
4. Comunicació presentada per JOSEPPE PIPO LINE, SL, per canviar de nom una 

activitat de venda de roba i complements per a motoristes. (exp. act 7/14)    
 
5. Comunicació presentada per COSTA I BALAÑA, SL, per instal·lar l’activitat de 

venda d’alimentació a granel (sense manipulació) a l’avinguda de Francesc Macià, 
núm. 34, bxs. 01. (exp. act 252/14) 

    
6. Comunicació presentada per 13 AV VILANOVA, SCP, per instal·lar l’activitat de 

perruqueria al carrer de la Providència, núm. 1. (exp. act 236/14) 
    
7. Comunicació presentada per  RÚSTIC LLAR, SL, per canviar de nom de la venda 

de mobles de cuina al camí Ral, núm. 2 bxs. 14. (exp. act 235/14) 
    
8. Comunicació presentada per canviar de nom  la carnisseria-xarcuteria al carrer del 

Recreo, núm. 67. (exp. act 237/14)  
   
9. Comunicació presentada per instal·lar l’activitat de despatx d’advocat al carrer de 

Josep Llanza, núm. 29, 2n-2a. (exp. act 222/14)   
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per  PASTISSERIA PIRO, SLU, per a instal·lar un bar 

(pastisseria amb degustació) a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 2, bxs. (exp. act 
45/14)    

 



 

 

2. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat existent de bar restaurant al 
carrer de la Fassina, núm. 13. (exp. act 326/13)  

 
LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar una activitat existent de rostisseria i venda 

de menjars per emportar a la ronda Ibèrica, núm. 137, bxs. 1a. (exp. act 438/13) 
 

URGÈNCIA 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

12. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS PER  A 
L’ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE VENDA DELS LLOCS 
VACANTS DELS MERCADALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Convocar procediment per a l’atorgament de llicències de venda 
dels llocs vacants als mercadals de Vilanova i La Geltrú, d’acord amb el 
següent detall: 
 
Mercadal de Mar: 14 llicències de les següents característiques: 
 
Nº llicències Grup Metres Nº 

 
  3 m 1 

6 01-Alimentació 6 m 3 
  4 m 2 

1 03: Equipament per a la persona 4 m 1 
  4 m 1 

7 05: Tèxtil i moda 5 m 3 
  6 m 2 
  10 m 1 
 
Mercadal del Centre: 6 llicències de les següents característiques: 
 



 

 

Nº llicències Grup Metres Nº 
 

1 01-Alimentació 6 m  1 
2 03- Equipament per a la persona 7 m 1 
  8 m 1 

1 04- Lleure i cultura 6 m 1 
1 05- Tèxtil i moda 3 m 1 
1 06- Salut i cosmètica 3 m 1 

 
Mercadal de La Collada: 6 llicències amb les següents característiques: 
 
Nº llicències Grup Metres Nº 

 
  4 m 1 
  4,5 m 1 

5 01 - Alimentació 5 m 1 
  7 m 2 
  10 m 1 

1 05 – Tèxtil i moda 7 m 1 
 
SEGON. El termini per a prendre part en el present procediment és de 15 dies 
naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
En el cas que es presentessin al·legacions durant el període d'informació 
pública de les bases d'aquesta convocatòria, restaran automàticament 
suspesos tots els terminis de la convocatòria fins al moment en què siguin 
resoltes les citades al·legacions per part de l’òrgan competent. 
 
TERCER. Les persones interessades en prendre part en aquesta convocatòria 
hauran de presentar la documentació següent:  
 
a.  Instància de sol·licitud segons model, degudament complimentada i 

signada afegint la documentació esmentada al model de sol·licitud. 
b.  Declaració responsable segons model, degudament complimentada i 

signada. 
c.  Fotocòpia del NIF/NIE/autorització de residència i treball per a nacionals 

de tercers països. 
d.  Dues fotografies a color mida carnet del sol·licitant. 
e.  Dues fotografies, com a mínim, de la parada. 
f.  En el seu cas, aquella documentació necessària per a la valoració de la 

sol·licitud segons els criteris establerts al punt 4 d’aquestes bases. Els 
mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de 
presentar la sol·licitud, no es tindran en compte a l’hora de fer la 
corresponent valoració. 

g.  Si la parada gaudeix d’aparells elèctrics de baixa tensió o de gas, caldrà 
presentar el certificat de la revisió de la instal·lació actualitzat. 



 

 

 
Aquesta documentació s’haurà de presentar en el Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú de dilluns a divendres de 8.00 a 19.00 
hores i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores. 
 
QUART. Per tot allò que no figuri en aquesta convocatòria serà d’aplicació el 
que estableixen les bases aprovades inicialment el passat dia 1 d’abril i 
publicades al BOPB el passat 12 de maig. 
CINQUÈ.Publicaraq uestacor ddelBOPdelaprovínciadeBarcel onaialtauler d'edic temunicipal. s 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA FITXA DE 
L’ACTUACIÓ “REURBANITZACIÓ VORERA DEL CARRER DE 
PERE JACAS, DAVANT DEL NÚMERO 21-23”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la fitxa del projecte 
corresponent a la reurbanització de la vorera del carrer de Pere Jacas front 
núm. 21-23  següent:  
 

 FITXA DEL PROJECTE 
 
1) Nom del projecte                                                            Referència 
 

Manteniment  Equipaments 53,169,61901 
  
2) Millora a realitzar 
 

Reurbanització de la vorera carrer Pere Jacas front el  núm. 21-23 amb enderroc 
mur situat a l'espai públic 

 
3) Termini 
 

Inici 12/05/2014 
Finalització 20/06/2014 

 
4) Pressupost 
 

Import IVA Total 
7.002,50€ 1.470,53€ 8.473,03 € 

 
5) Forma d’execució 
 

Mitjans propis. Només despesa material        
Contracte/s menor/s aprovat/s per Decret  DECRET 
Altres tipus de contracte/s        

 
6) Finançament previst 
 

Alienació d’actius       



 

 

Subvenció Xarxa Diputació 8.473,03 € 
PUOSC       
Altres       

 
 
7) Execució per diversos contractistes 
     

Contractista Import IVA Total Tipus Contracte 
1      €      € 0,00€       
2      €      € 0,00€       
3      €      € 0,00€       

Total 0,00€ 0,00€ 0,00€       
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA FITXA DE 
L’ACTUACIÓ “REURBANITZACIÓ VORERA DEL CARRER DE 
PERE JACAS, DAVANT DEL NÚMERO 25”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la fitxa del projecte 
corresponent a la reurbanització de la vorera del carrer de Pere Jacas, núm. 25 
següent:  
 

FITXA DEL PROJECTE 
 

 
8) Nom del projecte                                                              Referència 
 

Manteniment Equipaments 53,169,61901 
  
9) Millora a realitzar 
 

Reurbanització de la vorera de Pere Jacas davant núm. 25 
 
10) Termini 
 

Inici 12/05/2014 
Finalització 20/06/2014 

 
11) Pressupost 
 

Import IVA Total 
1.451,00 € 304,71€ 1.755,71 € 

 
12) Forma d’execució 
 

Mitjans propis. Només despesa material        
Contracte/s menor/s aprovat/s per Decret  DECRET 
Altres tipus de contracte/s        

 
13) Finançament previst 
 



 

 

Alienació d’actius       
Subvenció Xarxa Diputació 1.755,71 € 
PUOSC       
Altres       

 
14) Execució per diversos contractistes 
     

Contractista Import IVA Total Tipus Contracte 

1      €      € 0,00€       

2      €      € 0,00€       

3      €      € 0,00€       

Total 0,00€ 0,00€ 0,00€       

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA 

CLASSIFICACIÓ PER ORDRE DECREIXENT DE LES 
PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “EL FAR, 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Aprovar la classificació, per ordre decreixent de les proposicions 
presentades a la licitació per a l’adjudicació del contracte de les obres de “El 
Far, Centre d’interpretació i acollida turística”  de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb els criteris de classificació assenyalats al plec de clàusules administratives 
i tècniques particulars deixant-ne constància que l’oferta del licitador amb major 
puntuació és la que es considera econòmicament més avantatjosa: 
 

1. OBRAS QUINTANA, SA         91 
2. CONSTRUCCIONES CALER, SA        84,90 
3. CONSTRUCCIONES TOMÀS GRÀCIA        76 
4. CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL        74,3  
5. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS,SL        67,7  
6. VIDAL MESTRES D’OBRES, SA        62,9 

 
En conseqüència, es declara com a oferta econòmicament més avantatjosa del 
procés de contractació de les obres del projecte “El Far, centre 
d’interpretació i acollida turística” la presentada per part de l’empresa  
OBRAS QUINTANA, SA, amb NIF: núm. A08397119 i domicili a l‘av. de 
Cubelles, núm. 56, bxs. 08800 Vilanova i La Geltrú, per import de dos-cents 
setanta-tres mil cinc-cents setanta euros amb tretze cèntims (273.570,13€) més 
cinquanta-set mil quatre-cents quaranta-nou euros amb setanta-tres cèntims 
(57.449,73 €) del 21 per cent de l’IVA,  fa un import total de TRES-CENTS 
TRENTA-UN MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
(331.019,86€) amb l’IVA inclòs.  



 

 

 
Respecte a les millores ofertades d’acord amb el plec de clàusules 
administratives son la A, B, C i D  per un import total de 67.531,39 euros.  
 
Els termes del contracte seran els que es fixen al plec de clàusules 
administratives que ha servit de base a la licitació. 
 
SEGON. Requerir el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa perquè, 
en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de rebre aquest 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar 
efectivament dels mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o adscriure per 
a l’execució del contracte,  així com  que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva corresponent al 5% del pressupost del contracte sense IVA  i que puja 
la quantitat de  13.679 Euros, amb la finalitat de poder procedir a l’adjudicació 
del contracte. 
 
Es farà càrrec, així mateix,  de les despeses i impostos derivats del present 
contracte, d’acord amb el Plec de clàusules administratives, que pugen la 
quantitat  520€ corresponent a la formalització del contracte, i l’anunci  projecte,  
que haurà de fer efectiu en el moment de dipositar la fiança definitiva.  
 
TERCER. De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a 
demanar la mateixa documentació al següent licitador segons l’ordre en què 
han quedat classificades les ofertes, que consta en l’apartat primer de la part 
dispositiva d’aquesta resolució.  
 
QUART. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 10,432,62202 (El 
Far, centre d’interpretació i acollida turística) del Pressupost d’Inversions vigent. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari acctal.  
 
 
 


