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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 

Núm.:      11 
Caràcter:  Ordinària 

Data:   12 de març de 2018 
 

Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 
 

Conveni ajuntament CCRE Treball i Formació 2017. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa per part del 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es regula determinats aspectes relatius al 

Programa Treball i Formació, any 2016 i, en concret, per la realització del projecte comarcal: 
Actuacions per donar suport a les brigades municipals realitzant tasques de manteniment i 
desbrossament de camins, així com la millora d’espais públics i zones naturals, incloses als 
expedients: 2017/PANP-6/SPOO/00014; 2017/PRMI-6/SPOO/00014; 2017/PANP-
12/SPOO/00014; 2017/DONA-12/SPOO/00014, 2017/PRMI-12/SPOO/00014 així com en les 
accions de coordinació i suport tècnic incloses a l’expedient 2017/COOR-12/SPOO/00014  
 

SEGON: Nomenar a Julio Roca Font, com a persona responsable de l’Ajuntament que assumirà 
les tasques de supervisió consistents en gestionar, dirigir i fixar les tasques i compliment 

d’objectius fixats i en concret, per poder executar i complir les actuacions del projecte amunt 

indicat. 
 

TERCER: Habilitar el senyor Alcalde per la signatura de la documentació adient, i procedir a 
realitzar les gestions necessàries per fer executiu present acord. 

 
QUART: Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

                                                            ----------------  

 
Sol·licitud de PIJURO, SL de desistiment exp. 311/2017 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
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PRIMER: Acceptar el desistiment presentat per PIJURO, SL, a l’al·legació contra la resolució de 
l’expedient 311/2018 referent a l’expedient executiu d’execució subsidiària per la neteja del 

solar situat al c/ Benet Messeguer, l’any 2016.   
 

SEGON: Declarar la finalització del procediment  i l'arxiu de les actuacions.   

 
TERCER: Donar trasllat d'aquest acord a PIJURO, SL  i a BASE Gestió d’Ingressos.  

                                                             ----------------  
 

Devolució fiances runa exps. 143/15 i 83/16. G 984-17. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Aprovar la devolució de les fiances dipositades en compliment  del que disposa el 

Decret 89/2010,  de 29 de juny, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Tècnics.  
                                                             ----------------  

 
Requeriment a la MASROJANA, SL de cessament abocament aigües residuals 

informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  
 
PRIMER:  Requerir al Sr. ────  en representació de  La Masrojana, SL,  per tal de que cessi 

d’immediat els abocament industrials derivats del procés productiu de l’empresa, atès que per 
les seves característiques no són acceptables pel medi receptor sense tractament previ, i per 

tant, es tractin segons consta a la documentació tècnica de l’expedient d’activitat.  Igualment 

requerir-lo per tal de que connecti la resta d’aigües de caràcter sanitari a l’EDAR pública fins 
que s’instal·li un sistema de depuració conjunta del Polígon Industrial La Verdaguera. 

 
SEGON: Concedir a  la Masrojana, SL el termini de 15 dies a comptar des de la data de 

notificació d’aquest acord per tal de que presenti la documentació justificativa d’haver atès el 

requeriment,  i/o perquè al·legui allò que estimi convenient.   
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a La Masrojana, SL. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord i de còpia de la conformitat de la comunicació de 

l’expedient d’activitat de La Masrojana, SL,  a  l’Agència Catalana de l’Aigua.                    
                                                             ----------------  

 
Requeriment Construccions Algueró Piñol, SL de pavimentació vial entre el Sector 4-

5 i Sector 3 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  12 de març de 2018,  

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
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ACORDA:  
 

PRIMER: Requerir a la Sra. ──── en representació de Construccions Algueró Piñol, SL, per tal 

de es que realitzin les actuacions determinades a l’apartat a) del document de compromís 
transcrit literalment a la part expositiva, que hauran d’haver finalitzat en data 11 de desembre 

de 2018.  

  
SEGON:  Comunicar a la Sra. ────, que aquest Ajuntament facilitarà la documentació tècnica 

necessària i dirigirà els treballs d’urbanització a realitzar.  

 
TERCER: Comunicar aquest acord a la Sra. ────.  

                                                             ----------------  

 

SR. PRESIDENT MANCOMUNITAT DE PROPIETARIS de l'edifici c/ Dr. Borras, 19, 
Tarragona, 21 i Camí de les Hortes, 16 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER:  Donar trasllat al President de la Mancomunitat de Propietaris de l’edifici situat al c/ 
Dr. Borràs, 19, Tarragona, 21 i Camí de les Hortes, 16, de  les diverses notificacions que 

consten als expedients esmentats a la part expositiva,  de requeriment de documentació i 
actuacions, per a la seva resolució.  

 

SEGON:  Per a l’acceptació del vial del tram del c/ Tarragona afectat per l’edifici, caldrà 
prèviament aportar els plànols modificats del projecte d’urbanització, amb la ubicació correcta 

de les instal·lacions i  serveis, requerit en data 28/05/2014 a l’arquitecte redactor del projecte,  
en el que també es grafiarà la finca matriu i la zona de cessió,  i també s’aportarà nota 

simple informativa del Registre de la propietat de la finca matriu.   

 
TERCER:  Donar  trasllat d’aquest acord al President de la Mancomunitat de Propietaris de 

l’immoble  i a l’Administrador.  
                                                             ----------------  

 
Exp. d'obres núm. 363/18-32. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 
aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 

 
OBSERVACIONS: 

 
Manca aportar fotografies de l’estat actual. 
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Manca presentar pressupost. 
 

  -    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  

 
QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  

                                                             ----------------  
 

Exp. d'obres núm. 3/17-72 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 
juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 

l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes. 

 
QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 
queda eximit l'autoritzat.  

                                                             ----------------  
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Sol·licitud devolució fiança per ocupació de via pública (ERC) 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la devolució a Esquerra Republicana de Catalunya de la fiança de 50,00 € 
dipositada per ocupar la via pública davant del Casal de Jubilats el dia 03/03/18, de 12.00 a 

20.00 h.  
 

SEGON: Comunicar aquest acord a Esquerra Republicana de Catalunya, a la regidoria de 

Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud ajuda econòmica EBREFOLCK 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ──── per la realització de l’activitat del VI EBREFOLK, d'una 

dotació pressupostaria de 2.900 euros. La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la 
utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes d’utilització de 

La Llanterna Teatre Municipal i del Castell, degut a què es tracta del representant d’una 

associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del pagament de les taxes 

mencionades. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de 

Espai de So. 
                                                             ----------------  

 

Aprovació factures i despeses. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA:  

  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 

incloses a l’exp. Gest. 413/2018, per import de 18.982,72 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

 

SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 
import de 81,03 €, així com el seu pagament. 
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TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
76,20 €. 

 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licituds del personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud assistència jornades personal al servei de la Corporació. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  
 

PRIMER: Confirmar l’assistència a la jornada: “Central de Compres: Qüestions imprescindibles 
de la nova llei de contractes del sector públic mitjançant bones pràctiques “ a  la sra. ────  

que es realitzarà el dia 13 de març al CCRE.. 
 

SEGON: Confirmar l’assistència a la jornada: El nou reglament europeu de protecció de dades 
personals 2016/679, “ al sr. ────, que es realitzarà el 16 de març al CCRE. 

 

TERCER: Donar trasllat a  totes les parts interessades. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud ocupació pis d'emergència c/ Gràcia, 7, 2n-3ª 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Informar favorablement de la cessió d’ús del pis del carrer Gràcia, núm. 7, 2n, 3ª a la 
Sra. ────  per un període de tres mesos. 

 
SEGON.- Procedir a la formalització de l’acord regulador de cessió del pis. 

 
TERCER.-, Donar trasllat aquest acord a la Sra. ───, al regidor d’Acció Social i als Serveis 

Socials del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licitud subvenció AMPA IES Julio Antonio 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 600,00 EUROS a l’AMPA de l’IES Julio 
Antonio, per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18-320-48900 (03), del 

pressupost de l’exercici 2018. 
 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 

justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
 

QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Raúl Olivan com a regidor d’Educació, al 
Departament de Tresoreria-Intervenció i a l’AMPA de l’IES Julio Antonio.  

                                                            ----------------  

 
Sol·licitud Barreres Fora, parada Sant jordi, exp. Gest 423/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a ──── per a ficar una parada per Sant Jordi. La present 

autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 

pagament de les taxes mencionades. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de 

Barreres Fora. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licitud AMPA Lluís Viñes, Diada de Sant Jordi 2018 núm. RE 709/2018, expedient 
424/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ────  per a ficar una parada per Sant Jordi. La present 

autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 
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SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 

pagament de les taxes mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de  

AMPA Lluís Viñas. 

                                                            ----------------  

 
Sol.licid d'una sala per CIUDADANOS, exp. Gest. 417/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Comunicar a Ciudadanos Partido de la Ciudadania que informi quina sala vol disposar 
per portar a terme l’esmentada reunió el dia 23 de març. La utilització d’aquesta sala portarà 

implícit el pagament de la taxa per corresponent. Prèvia la utilització, s’haurà de dipositar una 
fiança d’acord amb l’esmentat en la part expositiva, i en concordança del que s’estableix a 

l’annex 2 de la ordenança fiscal 20 reguladora dels preus públics. La present autorització no 

dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats 
del servei municipal.  

 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, representant de Ciudadanos Partido de 

la Ciudadania – Grupo Local Móra d’Ebre.                                                           

---------------- 
 

Sol·licitud Assoc. Cultural La Ruiada i CERE, exp. Gest. 431/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018. 
 

La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Acceptar i donar compliment a la sol·licitud de l’Associació Cultural la Riuada i el 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.  
 

SEGON: Donar trasllat d’aquest acord als interessats. 
                                                             ----------------  

 

Sol·licitud Rams, exp. Gest. 427/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  
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PRIMER: Concedir l’autorització a ──── per a fer la processó de Rams. La present autorització 

no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles 

necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 

pagament de les taxes mencionades. 
 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de 

l'Associació Organitzadora de les Processons de Setmana Santa. 

                                                             ----------------  
 

Sol·licitud Sant enterrament, exp. Gest. Núm. 429/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització a ────  per a fer la processó de torxes. La present 

autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 

possibles necessitats del servei municipal. 
 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 
pagament de les taxes mencionades. 

 

TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de  

l'Associació Organitzadora de les Processons de Setmana Santa. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud torxes, exp. Gest. 426/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ────  per a fer la processó de torxes. La present 

autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 
possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 
pagament de les taxes mencionades. 
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TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 
d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de 

l'Associació de Organitzadora de les Processons de Setmana Santa. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud viacrucis, exp. Gest. 430/2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  
 
PRIMER: Concedir l’autorització a ────  per a fer el Viacrucis. La present autorització no dóna 

dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 
servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a ────  del pagament de la fiança i del pagament de les taxes, degut a què es 

tracta del representant d’una associació, estant les associacions de Móra d’Ebre exemptes del 
pagament de les taxes mencionades. 

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ────  com a representant de  

l'Associació Organitzadora de les Processons de Setmana Santa. 

                                                            ----------------  

 
Rectificació errada material SOREA, exp. Gest. 1/2018 

Informat i debatut  en sessió del Consell de Govern Municipal de data 12 de març de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Rectificar l’errada material que constava a l’acord de la Junta de Govern Local de data 
12 de febrer de 2018, en el sentit de canviar el numero d’expedient pel següent: Exp. 1/2018. 

 
SEGON: Comunicar aquest acord a SOREA, S.A. i als serveis tècnics municipals.  

                                                             ----------------  

 
 


