JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

5/2018
14 de març de 2018
12:30 hores
13.:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. - Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
No es dona lectura a cap acta
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit presentat per Aigües de Catalunya, referent a la notificació de
limitació de subministrament d’aigua potable per impagament de rebuts.
Es dona compte de l’escrit remès per l’Ajuntament de Deltebre, d’aprovació de la Moció de
l’Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l’Ebre per a la utilització de gots, plats
i coberts reutilitzables als actes municipals i autoritzats per l’Ajuntament així com a les
guinguetes de les platges.
Es dona compte de l’escrit remés per l’Agència Catalana de l’Aigua, referent a l’Observatori
del preu de l’aigua i la publicació dels preus de l’aigua de tots els municipis de Catalunya.
Es dona compte de l’escrit remès pel Departament de Governació, Administracions Publiques
i Habitatge, referent a l’enquesta en el sector de la funció pública i l’administració local, en
relació al projecte amb l’objectiu de conèixer la percepció dels ocupadors sobre l’adequació
de la formació universitària dels titulars recents al seu lloc de treball.
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04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per el Sr. F.M.R, sol·licitant la baixa del gual permanent de
l’immoble del carrer Un núm. XX-XX.
La Junta de Govern Local, acorda:
a)
b)
c)
d)

Acceptar la baixa sol·licitada.
Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes.
Traslladar còpia de l’acord a la Policia Local.
Traslladar còpia de l’acord a la Brigada Municipal.

4.2 Vist l’escrit presentat per la Sra. E.C, sol·licitant la baixa del gual permanent de l’immoble
del carrer Les Flors núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Acceptar la baixa sol·licitada.
b) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes.
4.3- Vist l’escrit presentat per la Sra. P.A.P, sol·licitant l’alta del gual permanent de l’immoble
del carrer Les Flors núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes.
4.4- Vist l’escrit presentat per Sra. M.C.M.F, A.Q.C, sol·licitant una prorroga de sis mesos per a
liquidar l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Traslladar còpia de l’acord al Departament d’Intervenció.
4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. A.U.S, sol·licitant autorització per a instal·lar un remolc
creperia els dies de la Festa Major.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
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b) El Departament de Fires i Festes es ficarà en contacte amb vostè per a assignar-li el lloc
corresponent.
4.6.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.B.A, sol·licitant senyalització d’estacionament quinzenal
al carrer Quaranta-vuit.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local,
acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Donar les ordres oportunes a la Brigada Municipal per a que instal·li les senyals viaries
corresponents a l’estacionament quinzenal.
4.7.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.M.G.F, sol·licitant la instal·lació d’un mirall al cruïlla entre
el Carrer Baix Camp i el Carrer Sant Joan del Lligallos del Gànguil del Lligallo del Gànguil.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local,
acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Donar les ordres oportunes a la Brigada Municipal per a que instal·li el mirall.
4.8.- Vist l’escrit presentat per la Sra. V.Ven representació de l’A.M.P.A. Col·legi Sant Àngel,
sol·licitant poder fer us de les instal·lacions de l’escola (menjador, pati i w.c) per a fer un
campus de primavera dels dia 26 al 29 de març i de les 9 a les 13 h.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) L’AMPA, haurà de presentar la pòlissa de responsabilitat civil.
4.9.- Vist l’escrit presentat per la Sra. R.R.A, sol·licitant el canvi de titularitat al seu favor del
nínxol 187 fila X, quin titular era el seu difunt avi.
La Junta de Govern Local, acorda:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
Deurà liquidar la taxa per import de 24.-€, corresponent per canvi de titularitat.
Deurà liquidar la taxa per import de 12.-€, corresponent al títol de propietat,
Traslladar còpia de l’acord al Departament d’Intervenció.
Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes.
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05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
05b-1) Vist l’expedient 20/2017, incoat a instància del Sr. H.G.V.M, amb domicili al carrer Enric
d’Ossó, núm. X Xº-Xª de Tortosa, en sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un
magatzem agrícola amb emplaçament al Polígon 9, parcel·la XX-XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe dels serveis tècnics i jurídic ACORDA:
Primer.- Posar en coneixement del peticionari que a la finca ja existeix un magatzem petit,
que deurà d’enderrocar per a poder construir el nou, en base a l’establert a l’article 172.6
del POUM. Deurà aportar projecte d’enderroc i qüestionari estadístic
Segon.-APROVAR la llicència d’obres sol·licitada de magatzem agrícola al Sr. H.G.V.M, amb
domicili al carrer Enric d’Ossó, núm. X Xº-Xª de Tortosa, en sol·licitud de llicència urbanística
per a la construcció d’un magatzem agrícola amb emplaçament al Polígon 9, parcel·la XX-XX
de Camarles., amb un pressupost d’obra més enderroc de 16.920,00.- euros, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques regulades a
l’article 172 del POUM, següents:
“Art. 172. Regulació Magatzem agrícola (MA)
Es determina als següents punts inclosos en aquest article, la regulació i condicions per a
l’edificació de construccions agràries que es corresponen al tipus Magatzem agrícola (MA),
quedant aquestes determinacions també recollides al quadre corresponent a aquest tipus MA
inclòs a l’Annex 1 de les presents normes.
Art. 172.1. Paràmetres
a) Superfície de la finca: S’estableix un mínim de superfície de finca en explotació
de 10.000 m2 en regadiu i de 45.000 m2 en conreu de secà.
b) Ocupació: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories establertes pel
PTPTE, serà menor de 500 m2.
c) Sostre construït: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories
establertes pel PTPTE, serà menor de 800 m2 de sostre.
d) Num. de Plantes: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories
establertes pel PTPTE, serà de planta baixa. També s’admeten altells.
e) Alçada: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories establertes pel
PTPTE, serà de 7,00 metres.
f) Volum: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories establertes pel
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PTPTE, serà menor de 1.000 m3.
g) Distàncies: En terrenys inclosos en qualsevol de les tres categories establertes
pel PTPTE, serà:
A partions veïnes: 20 m.
A camins: 15 m.
A Carreteres: Les estipulades per normativa. Mínim 25 m.
A protecció de sistemes: 10 m.
A altres edificacions: L’alçada de la més alta amb un mínim de 6 m.
Art. 172.2. Configuració
a) Planta: La planta serà de forma rectangular en qualsevol de les tres categories de
sòl determinades pel PTPTE.
b) Coberta: Serà inclinada a dos vessants i amb pendent inferior al 30%. La diferència
d’alçada entre la línia d’arrencada i el carener serà com a màxim de 1,5 metres.
c) Obertures: Segons el que s’estableix a l’article 174.4 i 174.5 d’aquestes normes.
d) Façanes: Les façanes podran ser de mamposteria de pedra o arrebossat terrós,
exceptuant al Delta on s’utilitzaran arrebossats clars o blanc. Les fusteries podran
ser de fusta o metàl·liques amb colors no vius ni blancs.
e) Compartimentació: Admesa segons necessitats funcionals i degudament justificada
i descrita al projecte tècnic a presentar amb la sol·licitud.
f) Composició lliure: Es podran admetre altres tipus de configuració sempre que les
propostes incorporin un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística informat
favorablement per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
Art. 172.3. Elements annexes
a) Fumerals: No admesos
b) Porxos: Admesos. La seva superfície computa 100% edificabilitat. També s’inclou en
la superfície màxima d’ocupació determinada.
c) Dipòsits, sitges,... S’admeten. El projecte tècnic descriurà els equips, capacitat i
concreta ubicació els mateixos. Es donarà compliment al determinat a l’article 174
de les presents normes.
d) Corrals: No admesos
e) Tanques: S’admeten d’acord amb les determinacions de l’article 174.7 d’aquestes
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normes.
f) Instal·lacions per a producció d’energia elèctrica: S’admetran equips de producció.
El projecte tècnic descriurà els equips, capacitat i concreta ubicació els mateixos.
g) Altres elements: Caldrà la seva justificació funcional i descripció al projecte tècnic
presentat. S’entendran inclosos en els còmputs d’ocupació, sostre i volum màxim
determinat a aquestes normes.
Art. 172.4. Implantació
A banda de donar compliment a les determinacions de l’article 174 Disposicions en matèria de
paisatge, s’estableixen les següents condicions:
a) Orografia: La construcció no s’ha d’implantar en línies de carena, procurant
emplaçaments en zones planeres i pròximes a arbrats existents.
b) Marges, Bancals,...: La construcció haurà d’adossar-se al bancal o situar-se pròxim a
aquest. L’alçada màxima es mesurarà sempre des del punt del perímetre de façana
situat a cota inferior.
c) En SPT estratègica caldrà la justificació d’impossibilitat d’implantació en un altre tipus
de sòl.
Art. 172.5. Serveis
a) Aigua: Admès. S’haurà de justificar i descriure al projecte tècnic la captació i
portada.
b) Electricitat: Admès. El projecte tècnic haurà d’incorporar la descripció dels equips de
producció, ubicació traçat soterrat si escau.
c) Sanejament: Admès. S’haurà de justificar i descriure a la memòria tècnica la
depuració i abocament.
d) Cambra higiènica: Admesa.
e) Foc a terra: No admès.
Art. 172.6. Condicionants
1
2
3
4

No poden haver a la finca, altres construccions CE, MS, MA.
Inscripció de MA al registre municipal de construccions agràries (RMCA).
Fitxa descriptiva de la construcció.
Projecte tècnic redactat per tècnic competent segons la Llei d’ordenació de l’edificació
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(LOE).
5
Si la finca on es preveu emplaçar l’edificació és conseqüència d’una segregació d’altre
finca matriu, han d’haver transcorregut tres anys des de que es produí aquell acte.
6
En finques de superfície mínima 250.000 m2. incloses en explotacions forestals es
podran admetre construccions si l’actuació disposa d’informe favorable emès pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
7
S’haurà d’acreditar l’explotació amb la Declaració única agrària (DUN) si la
construcció no sobrepassa els 80 m2 d’ocupació en planta. Per a superfícies majors, caldrà
acreditar la condició d’agricultor a títol principal d’acord amb l’establert a l’article 166.6
d’aquestes normes.
Segon.- Els acabats seran materials deltaics (Pla Director Territorial)
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 592,20,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per
un import de 42,30.-€ amb un import total de 634,50-€, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
Altres
Es dona compte del nou model de COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES, model que substituirà a
l’actual model de Llicència Urbanística , en els casos en els que es tracte de comunicació prèvia
segons l’establert a l’article 187 bis de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de
l’activitat administrativa.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA FTTH
PRESENTAT PER L’OPERADORA LA CALA FIBRA S.L.
1 ANTECEDENTS
1.1. El 17 de maig de 2017, el Sr. V.B.B, en representació de l’operadora La Cala Fibra S.L.,
comunica la intenció de desplegar la xarxa de fibra òptica FTTH al municipi i aporta:
a. Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica FTTH al municipi de Camarles,
1.2 En data 2 de novembre de 2017, els serveis tècnics municipals, notifiquen que la
documentació es insuficient, manifestant la necessitat d’aportar direcció d’obra i qüestionari
d’edificació, estudi de seguretat i salut, visat, autorització veïns afectats, autorització de la
Diputació Provincial pel que fa a vies urbanes de la seva competència i el dipòsit d’una fiança
de 12.500 Euros, com a garantia de possibles desperfectes, en serveis municipals.
1.3 La Cala Fibra S.L, presenta un escrit en el qual manifesta que es un Pla de Desplegament,
que no hi ha obra civil, que el desplegament està subjecte al règim de Declaració
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responsable conforme al previst en la normativa vigent
2 FONAMENTS DE DRET
2.1.Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel), en el seu article 34,
apartats 5 i 6 estableix que:
-En relació als desplegaments per façana i/o aeris son admesos sempre que no existeixen
canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per raons tècniques o econòmiques, aquests
han de reflectir-se en el Pla de Desplegament. El trams finals interiors als edificis,
“desplegament en pas”, haurà de seguir el procediments establert davant la comunitat de
propietaris.
-En relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes públiques de
radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per part de l’administració l’obtenció de
llicència o autorització prèvia, en el cas que s’hagi presentat un Pla de desplegament de la
xarxa, no obstant això es pot exigir la llicència d’obres en el supòsit d’instal·lacions que hagin
de transcórrer pel domini públic que requeriran de la corresponents autorització d’ús del
domini públic local. (llicència per ús comú especial).
2.2.Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis., estableix que l’execució de la instal·lació restarà sotmesa al règim de
Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i aprovat el Pla de Desplegament.
3 La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.-.-Estimar les al·legacions presentades per la CALA FRIBRA S.L en data 16 de
novembre de 2017, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals:
1.-En relació a la direcció d’obra i qüestionari estadístic: s’ha presentat la documentació
amb el director de l’obra a càrrec del senyor X.E.I. Pel que fa al qüestionari estadístic al
no haver obra civil no caldrà presentar-lo.
Alhora de començar el desplegament es presentarà el Plà de Seguretat i Salut de
l’empresa que es contracte per fer les obres. (visat)
2.-La Cala Fibra S.L, exigirà a l’empresa que contracte per dur a terme la instal·lació,
l’autorització de tots els propietaris afectats per dur a terme la instal·lació de cables en
façana abans de començar les obres.
3.-No es precisa l’autorització de la diputació Provincial, ja que no s’afecta cap via urbana
de la seva competència. S’aprofitarà una canalització existent de Telefònica per no
demorar l’execució de l’obra.
4.-Pel que fa a la fiança de 12.500€ al no haver cap tipus d’obra civil no serà necessari el
seu depòsit, quedant substituïda per una DECLARACIÓ RESPONSABLE per part de
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l’empresa. Si alhora de realitzar el desplegament s’ha d’executar algun tipus d’obra
puntual es demanarà el corresponent permís d’obres.
SEGON.- Aprovar el Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica presentat per la operadora
LA CALA FIBRA S.L,, amb independència del dret de propietat i sense perjudici de tercers i no
eximeix d’obtenir les autoritzacions que d’acord amb les disposicions vigents fossin
necessàries, amb els següents condicionants:
•
•
•
•

•

•

Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt
d’aquestes que es necessiti pel desplegament.
No es farà cap creuament de carrer amb cablejat aeri (troncal o d’escomesa)
sense l’acord previ amb els serveis tècnics municipals, encara que aquests
creuaments estiguin previstos en el pla de desplegament presentat.
No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en el
mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador.
En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del
punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament
de la nova.
En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia Telefónica
s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de vials amb cablejat
aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no existeix prèviament un
cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. I en cas de
permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de fusta perquè ja n’hi ha una
altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra
manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre
l’emplaçament de la nova.
No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la
instal·lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals de
fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes
canalitzades soterrades.

TERCER.- Informar a LA CALA FIBRA S.L que l'execució de les actuacions no subjectes a llicència
requerirà de la prèvia presentació de declaració responsable, on es manifesti de forma explícita
el compliment dels requisits que resultin exigibles d'acord amb la normativa vigent, així com
de les condicions d'execució que s'estableixen a l'apartat anterior.
QUART.- Es fa publica l'esmentada aprovació per a coneixement general, en compliment d’allò
que disposa l’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.
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06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES
ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
No n’hi varen haver.
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1
No n’hi varen haver.
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II
No n’hi varen haver.
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III.
06.d) Vist l’escrit presentat per el Sr. P.M.E.G, comunicant que es titular de la llicència
ambiental expedient 07/2013, per al desenvolupament de l’activitat d’engreix de pollastres
amb capacitat de 36.900 o d’engreix de galls d’indi amb una capacitat de 18.610 places a
l’explotació ramadera amb marca oficial 164_AS, ubicada al polígon 12 parcel·la XXX del Lligallo
del Gànguil de Camarles i SOL·LICITANT el canvi de titularitat de la mateixa llicència d’activitat
a favor de AGROAVI ESCURRIOLA S.L.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per canvi de titularitat per import de 210 euros,
corresponent al 50% de la quota ingressada al seu dia.
07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa informà de la que el proper 1 d’octubre de 2019, finalitza el contracte
d’arrendament, entre l’Ajuntament i la Sra. E.L.G, que afecta als terrenys de la gossera, ubicada
al Polígon 5 parcel·la X del Camí del Filato, i que l’ajuntament no contempla renovar ni
perllongar aquest contracte d’arrendament .
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Seguidament l’alcaldessa informa de la sol·licitud de permuta presentada per el Sr. F.D.G, en
favor del Policia Local d’Amposta el Sr. G.F.G.C, posant de manifest que no s’acceptarà aquesta
permuta, ja que representaria un envelliment de la plantilla.
S’informa que fins al 5 d’abril es poden presentar les subvencions de la Diputació de
peridomèstics, analítiques de l’aigua, piscines i consultoris locals.
09.- Proposicions Urgents
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I
FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA
PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ LABORAL I DONES EN SITUACIÓ D’ATUR.
En data 26 de gener de 2018 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de
Camarles, el conveni abans esmentat
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del
municipi, ja que proposa la realització de programes de treball i formació adreçat a persones
en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació.
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu sobre el 50% dels costos derivats de
la indemnització de fi de contracte que s’incorporarà a la nòmina del treballador i que es
regularitzarà a la fi de projecte.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per acord del Ple municipal de data 20/07/2015.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament
de Camarles per a la realització del programa de treball i formació adreçat a perdones en
situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i /o el subsidi per desocupació, persones en
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció laboral i dones en situació d’atur.
2n.-.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
3rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich
perquè qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
4rt.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aprovat per unanimitat dels membres assistents
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10.-Torn obert de paraules
L’alcaldessa comenta que els gronxadors que hi ha a la plaça del final de la Rambla Catalunya
es retiraran d’allí i es repartiran entre el col·legi Sant Àngel i el col·legi dels Lligallos, previ
informe favorable emès al respecte per els Serveis Tècnics Municipals del compliment de la
normativa vigent en matèria de seguretat.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13:30, s’estén la present acta, de la qual, jo,
el secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA,

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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