
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Codi: JGL2018/54
Data: 10 de desembre de 2018

A les  08:00 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

Assisteixen:

Martí Fornés Carbonell, batle president
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennassar, 2n tinent de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle
  
 
Així mateix assisteixen Jose Juan Aguilo Ramis  i Damiana Ramis Ramis. 

S'excusen d'assistir:

  -  

Són assistits pel Secretari de la Corporació -, Sr. FRANCISCO SABATER MULET, i per 
l’interventor municipal, Sr. JOSE GOMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Secretaria
1.1.1. Aprovació actes anteriors   
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions núm. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i
12, de dates 12 de febrer, 13 de febrer, 14 de febrer, 19 de febrer, 22 de febrer, 26 de febrer i 28 de
febrer de 2018.

1.2. Urbanisme i Obres
1.2.1. Expedient de concessió de llicència urbanística 131-2018. 

1. Concedir llicència municipal d'obres núm. 131/2018, per substitució de bigues a cobertes
d’un habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres,  al  carrer  Bisbe Massanet,  21, d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència es dona condicionada al compliment de forma estricta de les condicions
del dictamen de la Comissió de Casc Històric i Catàleg, és a dir, s’haurà de resoldre amb
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forjat i coberta d’idèntica tipologia a l’existent, sense capa de compressió.  

3. El cost provisional de les obres, es fixa en l'import de 12.266,37 €, amb la taxa pagada sobre
el pressupost de 73,60 €, i l’ICIO a pagar de 301,75 €.

4. Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 24 mesos des de
l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no
haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la corresponent
pròrroga en aquests terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

1.2.2. Expedient de concessió llicència urbanística 85-2018

A) Concedir la llicència d'obres 85/2018, per a xarxa de distribució de Gas Residencial, a la Platja de
Muro  (varis  carrers), d’acord  amb les  condicions  generals  i  condicionada  al  compliment  de  les
següents prescripcions:

1. Los bordillos afectados deberán reponerse por unidades completas.
2. La zanja en acera deberá rematarse con una solera de hormigón Hm 20 de 10 cm. de espesor

y  nuevo  embaldosado  de  idénticas  características  al  existente  respetando  el  acuerdo  de
baldosas y juntas en los bordes.

3. La zanja en calzada, en sentido longitudinal, paralela al eje de la calle, deberá rematarse, en
su parte superior, con una capa de hormigón Hm20 de 30 cm. de espesor. El pavimento
asfáltico se repondrá, en toda la longitud de calle afectada, en una anchura mínima de 1
metro,  previo  fresado  del  firme  existente,  con  una  capa  de  aglomerado  asfáltico  S-12
modificado, de espesor igual al existente, con un mínimo de 5 cm. Cuando el espesor sea
mayor de 5 cm. el aglomerado se extenderá en dos capas.

4. La zanja en cruces de calzada se dispondrá en sentido perpendicular al eje de la calle y
deberá rematarse,  en su parte  superior,  con una capa de hormigón Hm20 de 50 cm. de
espesor. Para la reposición del pavimento asfáltico sobre el cruce, se fresará previamente el
firme existente en un tramo no inferior a 6 metros de longitud, centrado sobre la zanja, en
todo el ancho de la calzada, reponiendo el pavimento con una capa de aglomerado asfáltico
S-12 modificado, de espesor igual al existente, con un mínimo de 5 cm. Cuando el espesor
sea mayor de 5 cm. el aglomerado se extenderá en dos capas.

5. Los cortes del aglomerado se realizarán con disco y deberán presentar un trazado recto y
limpio. Los servicios técnicos municipales podrán ordenar la reposición de zonas de firme
más amplias de las indicadas cuando sea necesario por haber sido afectadas por las obras.
Los remates  perimetrales  de las  arquetas  en calzada  deberán  ejecutarse  con aglomerado
asfáltico.

6. La obra se efectuará de forma que el tráfico no quede interrumpido en ningún momento,
adoptándose las medidas de señalización pertinentes  a fin de garantizar  la seguridad del
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tráfico de vehículos y peatones.
7. Deberán salvarse los servicios existentes, debiendo adaptar la profundidad de la canalización

a éstos.
8. El plazo máximo para la ejecución de las obras, a partir de la fecha de comienzo de las

mismas,  será  de  9  meses.  Deberá  cumplimentarse,  en  todo  caso,  la  ordenanza
correspondiente al periodo de paralización de obras en la Costa de Muro (Norma 1.2.22 del
Plan General de Muro).

9. Una vez finalizadas las obras deberá solicitarse por escrito, acompañando certificación de la
dirección  técnica  de  las  mismas,  la  expedición  de  CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, la cual será preceptiva para la puesta en marcha de la
instalación. El certificado final de obra, emitido por la Dirección Técnica, deberá indicar
expresamente  que  las  obras  realizadas  se  ajustan  al  proyecto  y  a  las  condiciones  de  la
licencia y que son aptas para su uso público. Deberá aportarse, asimismo, plano FINAL DE
CONSTRUCCIÓN,  acotando  la  posición  de  la  canalización  en  planta  y  en  alzado.  El
certificado final de obra deberá indicar, asimismo, que los residuos producidos en la obra no
están  contaminados  por  sustancias  peligrosas  y  que  se  han  gestionado  conforme  a  las
previsiones del proyecto, especificando el detalle de la cantidad y destino de las diferentes
fracciones  producidas,  aportando,  asimismo,  copia  de los  documentos  de entrega  de  los
residuos en dichos destinos, ya se trate de cantera autorizada o de planta de tratamiento de
residuos de Mac Insular, debiendo estar estos documentos refrendados por la dirección de
obra.

B) El cost provisional de les obres, es fixa en l'import de 189.118,68 €, amb la taxa pagada sobre el
pressupost de 1.134,71 €, i l’ICIO a pagar de 4.652,31 €.

C) Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 4 setmanes des de l’inici
de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no haver acabat les
mateixes en un termini de 4 setmanes, o no haver-se sol·licitat la corresponent pròrroga en aquests
terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

D) Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les obres.

1.2.3. Expedient de concessió llicència urbanística modificacions núm. 230-2009

1. Concedir llicència municipal d'obres núm. 230/2009, per modificacions en el transcurs de
les obres, per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a l’Avinguda de Sant
Vicenç cantonada carrer Organista Rafel Femenia, d’acord amb les condicions generals.

2. Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 24 mesos des de
l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no
haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la corresponent
pròrroga en aquests terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

3. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
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obres.

1.2.4. Expedient de concessió llicència urbanística 228-2017

1.  Concedir llicència  municipal  d'obres  núm.  228/2017,  per  a  instal·lació  d’una  piscina
prefabricada, al carrer dels Segalls, 5 B. Platja de Muro, d’acord amb les condicions generals.

2. El cost provisional de les obres, es fixa en l'import de 9.689 €, amb la taxa pagada sobre el
pressupost de 58,13 €, i l’ICIO a pagar de 238,34 €.

3. Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 24 mesos des de
l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no
haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la corresponent
pròrroga en aquests terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

5.  Juntament  amb  la  sol·licitud  de  llicència  d'ocupació  o  de  primera  utilització  s'haurà
d'aportar la documentació acreditativa de la correcta posada en servei o en funcionament de
la piscina.

1.2.5. Expedient de concessió llicència urbanística 2ª pròrroga 132-2014 

Exp. 132/2014.- Continuació de les obres que varen originar l’expedient núm. 132/2014 i 26/2017
(1ª  pròrroga),  consistents  en  legalització  de  canvi  de  coberta  i  consolidació  estructural  d’una
construcció  agrícola  existent  i  substitució  d’una  coberta  inclinada  (no  inclou  ampliació)  a  la
parcel·la 823 del polígon 5.

Aquesta pròrroga, que es concedeix amb les mateixes condicions que la llicència inicial, expedient
núm. 132/2014, té una vigència de sis mesos des de la recepció de la present  notificació.

1.2.6. Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat que ha de regir el
contracte d'obres per procediment obert simplificat de les obres de canvi d’ús edifici existent,
per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent. Fase II. Adjudicació del contracte.   

1. Adjudicar el contracte d'obra de CANVI D’ÚS EDIFICI EXISTENT, PER CONVERTIR-LO EN
ARXIU MUNICIPAL I SALA POLIVALENT. FASE II, a l'empresa Construccions Ferriol Florit, SL,
per l'import total de 540.437,64 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la següent forma:

 L'import de 446.642,68 euros i 93.794,96 euros corresponents a l'IVA al 21%.

2.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  540.437,64 euros amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 332263229 del pressupost de l'exercici de 2018.
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3. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4.  Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5. Notificar a l'empresa Construccions Ferriol Florit, SL, adjudicatària del contracte, el present acord,
cintant-la per a la signatura del corresponent contracte.

1.3. Batlia
1.3.1. Contracte menor subministrament. PC urbanisme Top Value 2

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista, DF SISTEMES SL,
per un import de  659,99€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.62604 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.4. Comptes i Hisenda
1.4.1. Baixes drets reconeguts 2T 2018   

Vist l’informe del tresorer accidental de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1r. Autoritzar l’aprovació de les baixes proposades a l’informe de tresoreria.

1.4.2. Baixes drets reconeguts 3T 2018   

1r. Autoritzar l’aprovació de les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de tresoreria.
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1.5. Esports
1.5.1. Contracte menor de subministrament.Tancament poliesportiu   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista, JUPE MATERIALS
DE CONSTRUCCIO SL, per un import de 328,14€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.62312 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6. Fires i Festes
1.6.1. Contracte menor de subministrament. Poductes alimentaris ruta poética Policia Local
   
1r.- Adjudicar el contracte menor de subministrament al contractista S’ARCADA SL, per un import
de 26,07€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1320.22105 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP 2017-,  reconeixer  l’obligació  i  que es  tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.6.2. Contracte menor de subministrament.  Trípode plegable i senyal de tràfic enrotllable
(P.Local)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministrament al contractista, SOLUCIONES TÉCNICAS
2000 SL, per un import de  403,71€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1300. 62300 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.3.  Contracte  menor  de  subministrament.  Balissa  senyalització  vial  6  unitats  i  maletí
carregador (Pol. Local)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministrament al contractista, SOLUCIONES TÉCNICAS
2000 SL, per un import de  281,33€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1300. 62300 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.4. Contracte menor de subministrament . Globus globatada (Fira de Tardor)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministrament al contractista, ARCO FIRMAS SL, per un
import de  858,12€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380. 22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.5. Contracte menor de serveis. Actuació Alegro i Vostok (13è tast de vi)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista, RAFAEL BESTARD PERELLÓ, per
un import de  799,81€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380. 22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.6. Contracte menor de subministrament. Flyers fira de tardor   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista,  ABEL ROMERO
ARAGON, per un import de  100,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.7. Contracte menor de subministrament. Cartells grossos tast de vins   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista,  ABEL ROMERO
ARAGON, per un import de 25,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.7. Sanitat i Serveis Socials
1.7.1. Ajuda económica d'urgent necessitat

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 450 € en
concepte d’ajuda per a despeses bàsiques d’allotjament i manutenció.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.7.2. Ajuda econòmica d'urgent necessitat

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 450 € en
concepte d’ajuda manutenció.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.7.3.  Contracte  menor de subministrament.  Cadira  giratòria  Everys Model  172E (serveis
socials)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista, EQUIPAMENTS I
SERVEIS 2030 SCP, per un import de  300,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2300.62502 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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Ajuntament de Muro

1.7.4.  Conveni  realització  pràctiques  acadèmiques  al  Departament  de  Serveis  Socials
(Educació Social)   

1r.-  Aprovar  el  conveni  per  a  la  realització  de  pràctiques  acadèmiques  externes  curriculars  i
extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

2n.-  Notificar el present acord a la vicerectora d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears
( UIB), per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:45
hores,  aixecant-se  de  la  mateixa  aquesta  acta  que,  llegida  i  conforme,  signaran  l’Alcalde  i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

L’Alcalde El Secretari
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