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SR. JOSEP IBARZ GILART
Sra. Mª LLUISA GRANERO MURGADES
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSERRAT ARNÓ MORA

Secretària:

SRA. MARIA ANGELS ALIMBAU CASTELLS

A Almacelles, a les 19.45h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència
del Sr. Josep Ibarz Gilart, Alcalde de la vila d’Almacelles, amb l’assistència, dels
regidors assenyalats més amunt i dels també regidors, Sr. José Antonio Conte
Giral , i Maria Pilar Martínez Saura i l’interventor que son convidats per la
Presidència, es procedeix a la celebració de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, en primera convocatòria, en la sala de Juntes de la primera
planta.
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
1.1.- L’acta corresponent a la sessió ordinària de 6 de novembre de 2017. Pels
reunits, s’acorda la seva aprovació.
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III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 4375/2017, presentada
per la directora de l’Escola Antònia Simó Arnó, en la què sol·liciten poder
disposar dels espais següents, per fer les activitats del curs 2017-2018:

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Alcalde:
Regidors:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

ASSISTÈNCIA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2017

Codi Segur de Validació

Expedient: 2017/1329 (01.05.00) -Junta de govern local

Url de validació

ACTA NÚMERO JG14112017-49
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3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 4000/2017,
presentada per la Sra. Rocío S., en representació de L’AULA DE DANSA
ALMACELLES, en la què sol·liciten, en motiu del Festival de Nadal que es durà
a terme a la Sala Polivalent el dia 17 de desembre de 2017, se’ls deixi la Sala
Polivalent del dia 4 al 17 de desembre de dilluns a divendres de 17 a 20.30h i
dissabtes de 10 a 13h, així com poder disposar de l’equip de so, dels 4
vestidors, tanques, portes escenari, llums, focus i 500 cadires. Es proposa a la
Junta de Govern la seva autorització. Els reunits aproven la proposta.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 4180/2017, presentada
per la Sra. Sonia O. C., en la què sol·licita, la cessió d’ús d’una sala de Casa Clara,

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Parc Europa
 Acte inaugural de l’Exposició de Treballs, el 9 de febrer de 2018 ( de
15 a 19H)
Es proposa a la Junta de Govern la seva autorització. Els reunits aproven la
proposta.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web



https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

 Sala d’Exposicions del Casal
 Exposició de Treballs de l’alumnat, del 29 de gener al 8 de febrer de
2018 (de 9 a 13h i de 15 a 18h) clausura 1 de març 2018

Codi Segur de Validació

 Cinema del Casal
 Cinema final de 1r trimestre, els dies 19,20 i 21 de desembre de 2017
(de 9 a 12h i de 15 a 17h)
 Cinema final 2n trimestre, els dies 21,22 i 23 de març de 2018 (de 9 a
12h i de 15 a 17h)

Url de validació

 Sala Polivalent
 Concert de Nadal , 22-12-17 ( de 9 a 14 hores), cadires pels assistents,
els bancs de futbol i la tarima a l’escenari.
 Acte Inauguració de l’Exposició de Treballs, 09-02-18 (de 15 a 19
hores), cadires. (només si el temps no ho permet fer la Parc d’Europa)
 Cantata de 5è, el 15-06-17 (de 9 a 14h i de 15 a 20h), cadires.
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Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 2017/300 AJ1230), instada per
la Sra. MARI CARMEN T. C., referent a la SUBSTITUCIÓ DE COBERTA SENSE
AUGMENT DE VOLUM de l’edifici situat al Carrer Mercè, núm.2, d’aquest
municipi d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de 4.850,00€.

Maria Angels Alimbau Castells
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Atès els informes favorables emesos per la Tècnica de Patrimoni Històric,
Arqueològic i Museístic d’aquest Ajuntament d’Almacelles i l’arquitecte tècnic al
servei d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 18
d’octubre i 6 de novembre de 2017 respectivament.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010
de 3 d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència,
es proposa a la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les
funcions de Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que
estableix l’article 188.3 del Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme Catalana.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 2017/300
AJ1230

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:

Codi Segur de Validació

3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 4349/2017, presentada
pel president de Creu Roja Almacelles, en el què sol·liciten, poder disposar de la
Sala Polivalent el dia 2 de desembre de 2017, per realitzar la Festa Solidària a
favor de projectes d’infància i gent gran. Es proposa a la Junta de Govern la seva
autorització. Els reunits aproven la proposta.

Url de validació

per poder realitzar la presentació d’un llibre del Sr. Ramon Mañero, juntament
amb un taller el proper dissabte 18 de novembre de les 16h. Es proposa a la
Junta de Govern la seva autorització. Els reunits aproven la proposta.
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VI.- RÈGIM ECONÒMIC:
6.1.- Havent-se presentat la relació de factures numero 22 de l’any 2017
encapçalades per la Fra. núm. 1489 fins a la Fra. núm. 1713 per un import total
de 197.801,37 euros.
Es proposa a la Junta de Govern que declari conformes les mateixes en relació
als serveis als que aquestes corresponen, s’aprovi la despesa i s’ordeni el seu
pagament. Els reunits aproven la proposta.
6.2.- Vist l’escrit presentat per Andrea I. P., registre d’entrada numero
3684/2017, en que sol·licita la bonificació per família monoparental del 50% de
la taxa de la llar d’infants de la seva filla Maria P. I.
Vista la documentació aportada

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICIO (Impost de Construccions,
Obres i Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes
Locals. Els reunits aproven la proposta.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3- Comunicar-ho recaptació/tresoreria

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

2- Segons acord de Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2010, caldrà
dipositar una fiança de 1.000 € per cobrir els possibles desperfectes que es
puguin produir en la via pública.

Codi Segur de Validació

1.- La bastida haurà de permetre un pas lliure d’un metre d’amplada per als
vianants i les proteccions necessàries per evitar caiguda de material a la via
pública. La bastida es muntarà sobre taulons i no es recolzarà directament sobre
el paviment. El paviment es protegirà amb plàstics i/o cartons durant l’execució
de tota l’obra.

Url de validació

de la taxa corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment
de les objeccions que s’especifiquen a l’informe dels serveis tècnics municipals
abans esmentat; i que són les següents:

29/11/2017 Alcalde

Vista la documentació aportada per la sol·licitant i vist l’informe d’intervenció.

Josep Ibarz Gilart
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

28/11/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

Vist que la sol·licitant aporta la sol·licitud efectuada a la Direcció General de
Famílies però no aporta el carnet de família monoparental al no tenir encara la
resolució a la sol·licitud efectuada i vist l’informe d’intervenció.
Es proposa que la Junta de govern acordi denegar la bonificació sol·licitada atès
que la sol·licitant no reuneix els requisits requerits al no disposar del títol de
família monoparental i que se li comuniqui que si rep resolució favorable de la
Direcció general de famílies a la seva sol·licitud de títol de família monoparental
,pot tornar a demanar la bonificació de la taxa de la llar d’infants. Els reunits
aproven la proposta.
6.3.- Vist l’escrit presentat per Lara V. S., registre d’entrada numero 4429/2017,
en que sol·licita la bonificació per família nombrosa del 50% de la taxa de la llar
d’infants del seu fill Dídac M. V.
Vista la documentació aportada

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Atès que cal justificar amb la documentació corresponent aquestes condicions.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Atès que per poder gaudir d’aquesta bonificació cal que l’alumne estigui
empadronat a Almacelles i la família estigui al corrent de pagament de les
tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Codi Segur de Validació

Atès que l’ordenança fiscal número 34 “Taxa per la prestació del servei d’Escola
Bressol” disposa que s’atorgaran bonificacions del 50% per criteris familiars a
aquelles persones membres de famílies nombroses i monoparentals que ho
sol·licitin

Url de validació

FONAMENTS DE DRET
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Vista la documentació aportada per la sol·licitant i vist l’informe d’intervenció.
Es proposa que la Junta de govern acordi atorgar la bonificació sol·licitada atès
que la sol·licitant reuneix els requisits requerits i que es comuniqui a la direcció
de la Llar d’infants perquè apliqui la referida bonificació en els rebuts mensuals i
es notifiqui a l’interessat/da amb les previsions que seguidament es fan constar.
El /la interessat/da tindrà el deure de comunicar la modificació de qualsevol de
les circumstàncies que van servir per atorgar aquest benefici, en el termini
màxim d’un mes des que es produeixin.
L’Ajuntament tindrà la facultat de comprovar en qualsevol moment, pels
mitjans que estimi oportuns, el manteniment de les condicions que originaren la
bonificació.
La modificació de les condicions/requisits que s’han tingut en compte en el
moment de la concessió de la bonificació comportarà la pèrdua immediata
d’aquest dret i el restabliment immediat a la quota ordinària sense bonificació, i
la reclamació dels imports bonificats des del moment en què quedi acreditat
l’incompliment dels requisits establerts. Els reunits aproven la proposta.
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Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Atès que cal justificar amb la documentació corresponent aquestes condicions.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Atès que per poder gaudir d’aquesta bonificació cal que l’alumne estigui
empadronat a Almacelles i la família estigui al corrent de pagament de les
tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Codi Segur de Validació

Atès que l’ordenança fiscal número 34 “Taxa per la prestació del servei d’Escola
Bressol” disposa que s’atorgaran bonificacions del 50% per criteris familiars a
aquelles persones membres de famílies nombroses i monoparentals que ho
sol·licitin

Url de validació

FONAMENTS DE DRET

29/11/2017 Alcalde

1. Vist l’article 96.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)

Josep Ibarz Gilart
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2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles
Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
82,81€ corresponent a l’IVTM de l’exercici 2017 i es doni trasllat al departament
de recaptació. Els reunits aproven la proposta.

Maria Angels Alimbau Castells
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6.6.- Vist l’escrit presentat per Francisco Javier A. C., registre d’entrada numero
1795/2017, en que exposa que en data 23-02-2017 va donar de baixa definitiva
a Trànsit el vehicle marca Nissan model Almera , matrícula 9767BPV i sol·licita la
devolució de la part proporcional corresponent a 3 trimestres de l’IVTM de
l’exercici 2017 que va abonar en la seva totalitat i la baixa del padró de vehicles
corresponent
Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.
FONAMENTS DE DRET

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

FONAMENTS DE DRET

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vist el registre de trànsit i vist l’informe d’intervenció.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Vista la documentació aportada

Codi Segur de Validació

6.5.- Vist l’escrit presentat per ADRALMA SCP, registre d’entrada numero
1749/2017, en que exposa que en data juliol de 2016 va tramitar el canvi de
nom del vehicle marca ford model galaxy , matrícula 1685FWY i sol·licita la
devolució de l’import de l’exercici 2017 que va abonar per error

Url de validació

6.4.- Vist l’escrit amb registre d’entrada núm. 1761/2017, que ha de ser objecte
de millor estudi, es retira el punt de l’ordre del dia.
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1. Vist l’article 96.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
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2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles
Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
8,66€ corresponent a l’IVTM de l’exercici 2017 i es doni trasllat al departament
de recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada en el padró de l’IMVTM. Els
reunits aproven la proposta.

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

6.7.- Vist l’escrit presentat per M. D. P., registre d’entrada numero 2077/2017,
en que exposa que en data juliol 2016 va donar de baixa definitiva a Trànsit la
motocicleta Yamaha , matrícula 9480NHL i sol·licita la devolució de l’IVTM de
l’exercici 2017 que va abonar en la seva totalitat i la baixa del padró de vehicles
corresponent

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
103,75€ corresponent a tres trimestres i es doni trasllat al departament de
recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada en el padró de l’IMVTM. Els
reunits aproven la proposta.

Codi Segur de Validació

2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles

Url de validació

1. Vist l’article 96.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
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Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
34,59€ corresponent a un trimestre i es doni trasllat al departament de
recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada en el padró de l’IMVTM. Els
reunits aproven la proposta.
6.9.- Vist l’escrit presentat per Antonio A. V., registre d’entrada numero
2802/2017, en que exposa que en data 27-06-2017 va donar de baixa definitiva
a Trànsit el vehicle marca Seat model Ibiza , matrícula L-8268-Y i sol·licita la
devolució de la part proporcional corresponent a 2 trimestres de l’IVTM de
l’exercici 2017 que va abonar en la seva totalitat i la baixa del padró de vehicles
corresponent
Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.
FONAMENTS DE DRET

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Vist l’article 96.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

FONAMENTS DE DRET

Codi Segur de Validació

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

Url de validació

6.8.- Vist l’escrit presentat per Marcos V. N., registre d’entrada numero
2739/2017, en que exposa que en data 03-07-2017 va donar de baixa definitiva
a Trànsit el vehicle marca ford model galaxy , matrícula L-1731-AJ i sol·licita la
devolució de la part proporcional corresponent a 1 trimestre de l’IVTM de
l’exercici 2017 que va abonar en la seva totalitat i la baixa del padró de vehicles
corresponent
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
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2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles
Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
34,59€ corresponent a un trimestre i es doni trasllat al departament de
recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada en el padró de l’IMVTM. Els
reunits aproven la proposta.

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

6.10.- Vist l’escrit presentat per Benyounes C., registre d’entrada numero
2978/2017, en que exposa que en data 21-07-2017 va donar de baixa definitiva
a Trànsit el vehicle marca Renault model laguna , matrícula 7034DFJ i sol·licita la
devolució de la part proporcional corresponent a 1 trimestres de l’IVTM de
l’exercici 2017 que va abonar en la seva totalitat i la baixa del padró de vehicles
corresponent

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Es proposa que la junta de govern acordi la devolució sol·licitada per import de
69,17€ corresponent a dos trimestres i es doni trasllat al departament de
recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada en el padró de l’IMVTM. Els
reunits aproven la proposta.

Codi Segur de Validació

2. Atès el que disposa l’article 7.4 i 7.5 de l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent de l’Ajuntament
d’Almacelles

Url de validació

1. Vist l’article 96.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
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6.12.- Vist l’escrit presentat per Montserrat R. C., registre d’entrada numero
3462/2017, en que exposa que en data va cessar la seva activitat al bar situat al
carrer Sant Jaume, 65, i sol·licita la baixa de les taxes municipals.
Vista la declaració censal de baixa per cessament de l’activitat presentada a
l’agència tributaria i vist l’informe d’intervenció.
Es proposa que la junta de govern es doni per assabentada i doni trasllat al
departament de recaptació perquè tramiti la baixa sol·licitada des de la data
d’aquesta presa de raó. Els reunits aproven la proposta.

Maria Angels Alimbau Castells
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28/11/2017 Secretària

6.13.- Vist l’escrit presentat per Juan N. C., registre d’entrada numero
3515/2017 en que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries,
FONAMENTS DE DRET

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Es proposa que la Junta de govern acordi atorgar la bonificació sol·licitada atès
que la sol·licitant reuneix els requisits requerits. Els reunits aproven la proposta.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Atès que l’article 5.2 de l’ordenança reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries disposa que gaudiran del 50% de bonificació els subjectes
passius majors de 65 anys o amb un certificat de discapacitat igual o superior al
65% i que la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al
2,5 del salari mínim interprofessional.

Codi Segur de Validació

FONAMENTS DE DRET

Url de validació

6.11.- Vist l’escrit presentat per Mercedes P. R., registre d’entrada numero
3459/2017, en que sol·licita la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries,

29/11/2017 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

28/11/2017 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

A rel de la manca de col·locació de làpides i de la instal·lació retranquejada
d’altres, contrària a la normativa existent, en diversos blocs de nínxols del
Cementiri Municipal, especialment el Bloc Mont-Roig, es planteja per l’Alcaldia
la creació d’una fiança que es quantificaria en uns 250,00€, a manca d’altra
determinació tècnica, per assegurar que en la col·locació de làpides funeràries i
altres ornaments es respecta el protocol i relació d’indicacions tècniques
existents pel que fa a tamany, color, retranqueig i demés circumstàncies que
constin al projecte/memòria constructiu.
Cal que aquesta normativa sigui de general coneixement de la societat gestora
de la funerària, per tal que es posi de manifest als particulars i als industrials
(marmolistes...etc) que instal·lin aquests ornaments i altres elements similars en
els nínxols.
Es proposa que la intervenció emeti informe tècnic-econòmic al respecte de
l’exigència d’aquesta fiança i l’arquitecte tècnic municipal emeti informe tècnic
en relació a les mesures esmentades que constin a la memòria/projecte i que
caldria que es respectessin com a indicacions a l’hora de fer ús dels nínxols i
ornamentar-los.

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

7.1. Proposta d’inici d’expedient de petició de fiança en l’adquisició dels nínxols
funeraris per assegurar-ne la idoneïtat i equiparació a normativa de construcció
de la instal·lació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7. Propostes d’urgència que se sotmeten a debat

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Es proposa que la Junta de govern acordi atorgar la bonificació sol·licitada atès
que la sol·licitant reuneix els requisits requerits. Els reunits aproven la proposta.

Codi Segur de Validació

Vista la documentació aportada i vist l’informe d’intervenció.

Url de validació

Atès que l’article 5.2 de l’ordenança reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries disposa que gaudiran del 50% de bonificació els subjectes
passius majors de 65 anys o amb un certificat de discapacitat igual o superior al
65% i que la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al
2,5 del salari mínim interprofessional.

Josep Ibarz Gilart

29/11/2017 Alcalde
Signatura 2 de 2

Maria Angels Alimbau Castells

28/11/2017 Secretària
Signatura 1 de 2

066845980e0341ee8c6354f1958413d3001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

LA SECRETÀRIA,

Codi Segur de Validació

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.20 hores del dia
indicat a l’encapçalament, la qual cosa com a secretària certifico.

Url de validació

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Els reunits es donen per assabentats

