ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
8 de juliol de 2019
De 19.20 a 19.50 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Josep Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños Gonzalez, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Davi Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Creació i composició de comissions de seguiment
3. Creació d’una comissió d’estudi per a la modificació del ROM
4. Aprovació del règim de dedicació dels membres de la Corporació i de les seves
retribucions, de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups
municipals i de la determinació del personal eventual
5. Nomenament de representants en entitats i organismes
6. Determinació de les Festes locals 2020
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, d’1 de juliol
de 2019.

2. - Creació i composició de comissions de seguiment
Atès que l’actual context polític i d’importants canvis socials requereix reforçar la
governabilitat de les administracions locals a través de la creació d’espais de diàleg
entre les diferents forces polítiques que tenen representació municipal.
Aquests espais de diàleg han de tenir com a funció debatre i, si s’escau, consensuar
propostes que ajudin a millorar els serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Crear les comissions de seguiment següents:
- Comissió de seguiment de Benestar, Drets Socials i Habitatge
- Comissió de seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
- Comissió de seguiment de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert
- Comissió de seguiment d'empreses municipals i ens supramunicipals
2. Determinar que cadascuna de les comissió de seguiment esmentades
anteriorment, estarà formada per tres membres del Grup Municipal Socialista,
dos membres del Grup Municipal Ara Mollet, dos membres del Grup Municipal
Mollet en Comú, un membre del Grup Municipal Ciudadanos Mollet, un
membre del Grup Municipal Podemos i un membre del Grup Municipal del
Junts per Mollet.
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3. Adscriure a cadascuna de les comissions de seguiment esmentades els següents
membres de la Corporació:

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE BENESTAR, DRETS SOCIALS I HABITATGE

Ana M. Díaz Aranda
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Marta Vilaret García
Isabel Padilla Padilla
José Francisco Sancho Conde
Gabriel Espinosa Andrés
Eva Guillén Rodríguez
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Mireia Dionisio Calé
M. Josefa Muñoz Pareja
Juan José Baños González
Marina Planellas Alegre
Oriol López Mayolas
Marina Escribano Maspons
Mari Carmen Moya Hidalgo
Iván Garrido García
Nuria Muñoz Herrera

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ

Mireia Dionisio Calé
Raúl Broto Cervera
Mercè Pérez Piedrafita
Manel Ferran Sostres i Bordas
Josep Amaya Aguilar
Mari Carmen Moya Hidalgo
Marina Escribano Maspons
Eva Guillén Rodríguez
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Ana M. Díaz Aranda
Encarna Ortiz Jurado
Juan Torrecilla Benítez
Marta Vilaret Garcia
Oriol López Mayolas
José Francisco Sancho Conde
Gabriel Espinosa Andrés
Iván Garrido García
Nuria Muñoz Herrera

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

Raúl Broto Cervera
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Oriol López Mayolas
Marina Planellas Alegre
Gabriel Espinosa Andrés
Mari Carmen Moya Hidalgo
Iván Garrido García
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Ana M. Díaz Aranda
Juan Torrecilla Benítez
Francisco Paradas Atroche
Marta Vilaret Garcia
Isabel Padilla Padilla
Marina Escribano Maspons
José Francisco Sancho Conde
Eva Guillén Rodríguez
Nuria Muñoz Herrera
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT D’EMPRESES MUNICIPALS I ENS
SUPRAMUNICIPALS

Mireia Dionisio Calé
Raúl Broto Cervera
Mercè Pérez Piedrafita
Oriol López Mayolas
Manel Ferran Sostres Bordas
Marina Escribano Maspons
José Francisco Sancho Conde
Iván Garrido García
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Ana M. Díaz Aranda
Encarna Ortiz Jurado
Juan Torrecilla Benítez
Marta Vilaret García
Josep Amaya Aguilar
Gabriel Espinosa Andrés
Mari Carmen Moya Hidalgo
Eva Guillén Rodríguez
Nuria Muñoz Herrera

Resultat: Aprovat per unanimitat.

3. - Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació del ROM
L’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que, acordada la formació de l’avantprojecte
de modificació d’un reglament, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de
redactar el text de la norma i que aquesta comissió ha d’estar integrada per membres de
la Corporació, un dels quals haurà de presidir-la, i per tècnics.
Atès l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atesa la necessitat de modificar el Reglament orgànic municipal per tal d’adaptar-lo a la
normativa vigent i a la nova situació de la Corporació.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Aprovar la formació de l’avantprojecte de modificació del Reglament orgànic
municipal.
2. Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte esmentat,
formada pels membres següents:
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Membres de la corporació:
Mireia Dionisio Calé, presidenta
Raúl Broto Cervera, en representació del PSC-CP
Marta Vilaret Garcia, en representació d’ AM-ERC-MES
Marina Escribano Maspons, en representació de Mollet en Comú
Iván Garrido García, en representació de Ciudadanos Mollet
Xavier Buzón Juan, en representació de Podemos
Joan Daví Mayol, en representació de Junts per Mollet
Personal tècnic:
M. Begoña Ballvé Jerez
Valentín Gómez Sánchez
Anna M. Gómez Jiménez
Alícia Puig i Romagosa, Secretària
Resultat: Aprovat per unanimitat.

4. - Aprovació del règim de dedicació dels membres de la Corporació i de les seves
retribucions, de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups
municipals i de la determinació del personal eventual
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
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L’article 304.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que el nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són
determinats pel Ple en començar el mandat.
Atesa la plantilla i la relació de llocs de treball del personal al servei de l’ajuntament per
a l’any 2019, aprovada pel Ple de l’Ajuntament conjuntament amb el pressupost
municipal.
L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 73.3 i 104 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Establir a favor dels membres de la Corporació, membres del govern municipal, que
desenvolupen les seves funciones en règim de dedicació exclusiva o parcial les
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze
mensualitats, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a la mensualitats de juny i desembre:
Càrrec
Alcalde
Regidor/a coordinador/a
Regidor/a
Regidor/a

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial

Sou brut anual
58.990,00 Euros
50.730,00 Euros
42.750,00 Euros
17.100,00 Euros

Aquestes retribucions seran actualitzades anualment en la quantia que determini la
respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al conjunt de l’ocupació pública.
2. Establir que els grups municipals que no formen part del govern podran disposar
d’un/a regidor/a a dedicació exclusiva amb les mateixes retribucions que les
determinades pels membres del govern. Aquesta dedicació, a petició de cadascun
dels grups municipals, podrà dividir-se en un màxim de dues dedicacions parcials, el
conjunt de les quals no podrà excedir una dedicació complerta, sent la seva
retribució proporcional al percentatge de dedicació.
3. Determinar els membres de la Corporació, membres del govern municipal, que
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació
preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb dedicació parcial, és a dir, amb una
dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària, respectivament:
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Nom i Cognoms
Josep Monràs i Galindo
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Ana Maria Díaz Aranda
Raúl Broto Cervera
Juán José Baños González
Juan Ignacio Torrecilla Benítez
Encarnación Ortiz Jurado
Francisco Paradas Atroche
Maria Josefa Muñoz Pareja

Càrrec
Alcalde
Regidora coordinadora
Regidora coordinadora
Regidora coordinadora
Regidor coordinador
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

Tipus dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Els efectes econòmics i de cotització al règim general de la Seguretat Social
d’aquests règims de dedicació exclusiva i parcial s’estableixen des del dia 9 de juliol de
2019.
4. Determinar els membres de la Corporació, no membres del govern municipal, que
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació
preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb la dedicació parcial, la
retribució del qual es determina respecte a l’establerta per a la dedicació exclusiva,
respectivament:
Nom i Cognoms
Oriol López Mayolas
Marina Escribano Maspons
Iván Garrido García
Eva Guillén Rodríguez
Francesc Xavier Buzón Juan
Núria Muñoz Herrera
Joan Daví Mayol

Càrrec
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Tipus dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Retribució anual
42.750 Euros
42.750 Euros
21.375 Euros
21.375 Euros
24.550 Euros
18.200 Euros
17.100 Euros

Els efectes econòmics i de cotització al règim general de la Seguretat Social
d’aquests règims de dedicació exclusiva i parcial s’estableixen des del dia 9 de juliol de
2019, a excepció de la senyora Marina Escribano Maspons que serà a partir del dia 15
de juliol de 2019.
5. Delegar en la Junta de Govern Local la facultat de modificar, quan així es sol·liciti, el
règim de dedicació dels regidors i regidores dins els límits establerts en aquest acord.
6. Establir amb efectes del dia 9 de juliol de 2019, a favor dels diferents Grups Polítics
Municipals una dotació econòmica per l'import següent:
a. Component fix: 3.000,00 EUR íntegres per grup i mes.
b. Component variable: 350,00 EUR íntegres per persona membre del grup i mes.
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7. Determinar que cada grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la
dotació anual assignada, registrant cadascuna de les operacions que realitzin i
conservant les corresponents factures o documents equivalents que contindran els
requisits exigits per la legislació vigent i estaran emeses a nom del grup. Aquesta
comptabilitat s’haurà de posar a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho
sol·liciti.
En tot cas, aquesta dotació econòmica es trobarà subjecta a les limitacions següents:
a. No podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus
ni, per tant, als propis regidors integrants del grup.
b. No podrà destinar-se a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, això és, béns inventariables que formin part del patrimoni.
c. La Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics autoritza als grups
polítics de les Corporacions Locals a realitzar aportacions als partits polítics prèvia
regulació per part de la Corporació.
Els grups municipals només podran realitzar aportacions als partits polítics en el
marc d’un conveni de col·laboració o acord anàleg, signat entre el grup municipal i
el partit polític, que tingui una durada màxima del mandat corporatiu i relacioni els
tipus dels serveis que el partit prestarà al grup polític. Aquests serveis han d’estar
directament relacionats amb els fins específics del partit i vinculats al
desenvolupament de l’activitat pròpia i de funcionament del grup municipal.
S’aportarà, juntament amb la justificació de la subvenció, una certificació signada
pel responsable econòmic del grup municipal on s’acreditin les quantitats
destinades a tal efecte.
d. La justificació haurà de fer-se en tot cas, mitjançant la presentació d'un compte
justificatiu format per les factures degudament conformades i altres documents
acreditatius de les despeses, a presentar a requeriment del Ple de la Corporació o de
la Intervenció Municipal.
Les Bases d’Execució del proper exercici regularan amb més concreció la naturalesa de
les despeses a les que es podrà aplicar aquesta subvenció així com la seva
comptabilització i el procediment de justificació posterior.
8. Determinar el personal eventual
retribució anual:
Número
1
1
1

que a continuació es relaciona i aprovar la seva

Denominació
Responsable del Gabinet d’Alcaldia
Responsable de museu
Responsable de mercats

Retribució anual
45.000 Euros
45.000 Euros
45.000 Euros
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3
1

Responsable de programes
Conductor/a

45.000 Euros
30.000 Euros

Les funcions i condicions de treball es fan constar als fulls de descripció que hi ha a
l’expedient administratiu, com annex I, i que forma part integrant d’aquest acord.
9. Modificar la relació de llocs de treball del personal eventual i la plantilla del
personal de l’Ajuntament de Mollet d’acord amb l’annex II i III que s’inclou a
l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord.
10. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de Transparència de l’Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Muñoz, M.J., Muñoz, N., Ortiz,
Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, Daví, Garrido, Guillén, López, Moya, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 13.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Nomenament de representants en entitats i organismes
Celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el
passat dia 15 de juny de 2019, resulta necessari procedir al nomenament dels
representants municipals en els òrgans col·legiats de govern de les entitats locals
supramunicipals de les quals en forma part aquest municipi, en compliment d’allò
disposat a l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tot això en
la sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès els següents
regidors i persones al servei de la corporació, en els ens i òrgans que s’indiquen a
continuació:
CONSELL GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL PER A LA
REGIÓ METROPOLITANA:
- Mireia Dionisio Calé
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ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT:
- Raúl Broto Cervera
ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET:
- Raúl Broto Cervera
- Mireia Dionisio Calé
JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA
- Ana María Díaz Aranda
JUNTA GENERAL DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA
DEL RIU BESÒS:
- Mireia Dionisio Calé
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DEL VALLÈS ORIENTAL:
- Mireia Dionisio Calé
PLE DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
- Raúl Broto Cervera
CONSELL DEL CENTRE DEL VALLÈS ORIENTAL DEL CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
- Raúl Broto Cervera
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
- Josep Monràs i Galindo
- Raúl Broto Cervera
- Mercè Pérez Piedrafita
- Oriol López Mayolas
- Gabriel Espinosa Andrés
- Ivan Garrido García
- Nuria Muñoz Herrera
- Joan Daví Mayol
ASSEMBLEA GENERAL DE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ADFGALLECS:
- Juan José Baños González
PLE DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET
- Josep Monràs i Galindo
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CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL PARC DE L’ESPAI D’INTERÈS
NATURAL DE GALLECS
- Josep Monràs Galindo
- Raúl Broto Cervera
- Mireia Dionisio Calé
- Josep Quesada Tornero
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI
D’INTERÈS
NATURAL DE GALLECS
- Josep Monràs i Galindo
- Mireia Dionisio Calé

DEL

PARC

DE

L’ESPAI

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DE
TRANSPORT URBÀ DE LA SEGONA CORONA METROPOLITANA DE
BARCELONA
- Mireia Dionisio Calé
FUNDACIÓ ALB-BOSC
- Josep Monràs Galindo
- Ana María Díaz Aranda
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
- Raúl Broto Cervera, vicepresident
- Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura
- Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor de Juventut
- Ana Maria Díaz Aranda
- Marina Planellas Alegre
- Gabriel Espinosa Andrés
- Elisabet Pérez Sánchez
- Nuria Muñoz Herrera
- Montserrat Pagés Blancafort
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS
DISCAPACITATS
- Ana M. Díaz Aranda, vicepresidenta
- Raúl Broto Cervera
- Mercè Pérez Piedrafita
- Isabel Padilla Padilla
- María del Mar Torres Calle
- José Luis Fernández Espada
- Nuria Muñoz Herrera
- Irene Vives Sánchez
CONSELL RECTOR DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ
- Mercè Pérez Piedrafita, vicepresidenta
- Encarnación Ortiz Jurado
- Isabel Padilla Padilla
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- Roser Aguilar Camúñez
- Rosa Bravo López
- Nuria Muñoz Herrera
- Olga Vilaseca Gil
ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30
- Josep Monràs Galindo
ASSOCIACIÓ XARXA C17
- Mireia Dionisio Calé
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS
PER L’AIGUA PÚBLICA (AMAP)
- Mireia Dionisio Calé
- Raúl Broto Cervera, suplent
Resultat: Aprovat per unanimitat.

6. - Determinació de les Festes locals de 2020
De conformitat amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos, els municipis podran fixar fins a dos dies de cada any natural amb caràcter
de festes locals que per tradició li siguin pròpies.
D’acord amb el que estableixen aquestes normes els dies que fixin per part del municipi
tenen la qualificació d’inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables.
Les dues dates que es proposen, la primera, el 22 de gener, correspon a la festivitat de
Sant Vicenç, i la segona, el 17 d’agost, a la Festa Major d’estiu.
La competència per fixar les festes locals al municipi de Mollet del Vallès és el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 abans citat.
Vist l’informe de la cap dels Serveis Jurídics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Fixar els dies 22 de gener i 17 d’agost com a festes locals per a l’any 2020, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu, respectivament.
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2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201907081715280000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
18/07/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/07/2019

.
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