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JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/2014 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 DE MAIG DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, 26 de maig de 2014 
 
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta-cinc minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva 
Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència la senyora Raquel Gracia Peral  
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de maig de 
2014. 
 
 
2. DOCUMENTS COMPTABLES 
 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 
 
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el 
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els 
arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i 
següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è  de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.  
 
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment 
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcaldessa i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
7.477,73 €, de la relació núm. 18/2014. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 58.117,48 €,  de la relació núm. 31/2014. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 25.183,42 €,  de la relació núm. 32/2014 (Factures Gas Natural). 
 
 



 2 

3. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ ART VINTAGE 
VALLÈS PER AL MERCAT DE SEGONA MÀ I ARTESANIA NO PROFESSIONAL DE 
BADIA DEL VALLÈS 

 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol promoure totes aquelles activitats que impliquin la 
participació i la dinamització ciutadana i comunitària que ajudin a expandir els valors de la 
sostenibilitat i la solidaritat i que donin suport a iniciatives comunitàries que s'adrecin a reduir 
els efectes de la crisi. 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol promoure la cultura de la segona mà a la ciutat, 
com a recurs solidari i sostenible, tant en l'àmbit econòmic com mediambiental, plenament 
desenvolupat en la majoria de països occidentals. 
 
Vist que l'Associació Art Vintage Vallès, té com a finalitat promoure la solidaritat i la justícia 
social i, conjuntament amb diversos ciutadans i ciutadanes del municipi, vol promoure un 
mercat periòdic de segona mà i artesania no professional al municipi, inspirat pels valors de 
sostenibilitat i economia social i solidària. 
 
D’acord amb l’informe del Coordinador de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de data 12 de maig 
de 2014, sobre la conveniència, idoneïtat i justificació de la proposta; i de conformitat amb el 
pressupost municipal vigent i les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de 
Govern Local pel Decret d’Alcaldia núm. 507/2011, de 22 de juny. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar i signar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i 
l’Associació Art Vintage Vallès per al mercat de segona mà i artesania no professional de Badia 
del Vallès. 
 
Segon. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització i signatura  d’aquest conveni. 
 
Tercer. Notificar l’acord a  l’Associació Art Vintage Vallès (Av. Mediterrani, 1   8  D, 08214, 
Badia del Vallès). 
 
 
4. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
 
 
Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona realitza, des del mes de setembre de 2004, un 
projecte socioeducatiu per a estudiants de secundària, denominat Campus Ítaca, que té per 
objectius estimular a l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’educació 
secundària obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació i ser un espai de 
convivència entre l’alumnat d’entorns socials diversos. 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia està interessat en potenciar un programa socioeducatiu per a 
estudiants de secundària. 
 
Vista la importància que té per al nostre municipi desplegar iniciatives que fomentin la 
continuïtat formativa dels nostres infants i el seu accés a les diferents ofertes de formació 
postobligatòria. 
 
D’acord amb l’informe de la tècnica del servei de d’Educació de l’àrea d’Acció Social i Cultural, 
de data 12 de maig de 2014, sobre la conveniència, idoneïtat i justificació de la proposta; i de 
conformitat amb el pressupost municipal vigent i les facultats que han estat delegades en 
aquesta Junta de Govern Local pel Decret d’Alcaldia núm. 507/2011, de 22 de juny. 
 
S’acorda: 
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Primer. Aprovar i signar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Segon. Aprovar el document comptable adjunt per un total de 3.000,8€ a càrrec de la partida 
1003.3201.22799 del pressupost vigent. 
 
Tercer. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització i signatura  d’aquest conveni. 
 
Quart. Notificar l’acord a  La universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
5. CONTRACTE MENOR  ESPECTACLES PER A LA FESTA MAJOR 2014  
 
 
D’acord amb l’informe dels serveis gestor de Cultura de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de data 
19 de maig de 2014, que acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència de contractar una sèrie 
d’espectacles per la Festa Major 2014. 
 
Atès que la empresa NAT TEAM MEDIA, S.L, és una empresa dedicada a organitzar 
espectacles de diversos formats i tot tipus de serveis pel món cultural, amb la qual l’Ajuntament 
de Badia ja hi ha treballar amb anterioritat i amb excel·lents resultats. 
 
Atès que BAENÇA ESPECTACLES és una empresa dedicada al món de l’espectacle, que 
porta molts anys treballant amb aquest Ajuntament en les diferents festivitats que han tingut 
lloc, fen de representant de diferents artistes. 
 
Atès que PEP TALK és un espectacle que ha estat a les sales de Barcelona i que segueix en 
gira amb molt d’èxit 
 
D’acord amb el que es disposa a l’article 22, 111, 138 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i de conformitat 
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret D’Alcaldia de 22 de juny de 2011. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’actuació del grup de versions “The Patillas” per 
la nit del 14 de juny i el grup d’animació BRINCADEIRA per al pregó del divendres 13 de juny,  
dins els actes de Festa Major, i  amb l’empresa NAT TEAM MEDIA, S.L., aprovar el contracte 
menor de serveis amb Juan Reina i Manuel Requena López per al 14 de juny al Casal d’Avis, a 
través de l’empresa BAENÇA ESPECTACLES, aprovar el contracte menor de serveis de Josep 
Maria Garcia Pascual per al espectacle “PEP TALK” del diumenge 15 de juny a l’Auditori 
Municipal. 
 
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions: 
 

a) Objecte:  La prestació i execució dels serveis d’actuació del grup de versions “The 
Patillas”  i l’actuació del grup “BRINCDEIRA” per al pregó d’nici de Festes, amb 
l’empresa NAT TEAM MEDIA, S.L, l’actuació de Josep Maria Garcia Pascual, a 
l’Auditori Municipal i l’actuació de Juan Reina i Manuel Requena López al Casal d’Avis. 

 
b) Vigència: Pregó amb el grup “BRINCADEIRA” divendres 13 de juny a partir de les 

20.00h, grup de versions “The Patillas” el 14 de juny de 2014 a partir de les 24h. 
Josep Maria Garcia Pascual diumenge 15 a les 20.30 h, a l’Auditori Municipal i 
l’actuació de Juan Reina i Manuel Requena López amb el “Trio Revival”, el dissabte 14 
de juny al Casal d’Avis. 
 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu del contracte serà de 1.700,00€ més 
357,00€, total 2057,00€ (Dos mil cinquanta set euros) per al grup “BRINCADEIRA” i  
3.400,00€ més 714,00€ IVA, total 4.114,00€ (quatre mil cent catorze euros) per al grup 
de versions “The Patillas”, 450,00€ més 94,50€ total 544,50€ (cinc-cents quaranta 
quatre euros) per Juan Reina, 450,00€ més 94,50€ total 544,50€ (cinc-cents quaranta 
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quatre euros) per Manuel Requena López, 300,00€ més 63,00€, total 363,00€ ( tres-
cents seixanta-tres) per Josep Maria Garcia Pascual 

 
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: Mitjançant transferència bancària 
  
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: 
 

- Dur a terme les actuacions a la hora pactada. 
 

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de serveis, en 
tot allò no previst serà d’aplicació el RD 3/2011, de 14 de novembre i la resta de 
legislació i normativa de desenvolupament. 

 
Tercer. Aprovar els documents comptables annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 07.30 3381 22609del pressupost ordinari 
per a 2014 
 
Quart. Notificar el present acord a les diferents empreses. 
 
 
6. APROVACIÓ LIQUIDACIONS INGRESSOS BRUTS PER SUBMINISTRAMENT DE GAS I 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ANYS 2011, 2012 i 2013 
 
 
Vistes les declaracions dels ingressos bruts procedents de la facturació per subministrament de 
gas i subministrament elèctric al municipi de Badia del Vallès,  presentades per les empreses 
que es detallen a continuació: 
 
NIF TERCER PERÍODE BASE 

DECLARADA 
IMPORT TAXA 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2011 

297,89 4,47 

A63485890 GAS NATURAL 
DISTRIBUCION SDG SA 

EXERCICI 
2012 

74.3436,39 11.151,55 

A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA 

EXERCICI 
2012 

418.660,43 6.279,91 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R 
SDG SA 

EXERCICI 
2012 

218.455,24 3.276,83 

B82207275 UNION FENOSA 
COMERCIAL SL 

EXERCICI 
2012 

16.485,14 247,28 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2012 

11.039,92 165,60 

B82207275 UNION FENOSA 
COMERCIAL SL 

EXERCICI 
2013 

3.358,57 50,38 

A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA 

EXERCICI 
2013 

482.698,33 7.240,47 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R 
SDG SA 

EXERCICI 
2013 

196.346,33 2.945,19 

A63485890 GAS NATURAL 
DISTRIBUCION SDG SA 

EXERCICI 
2013 

740.128,66 11.101,93 

A61798536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA SA 

EXERCICI 
2013 

2.756,48 41,35 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2013 

3.825,30 57,38 

 
Atès que l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general, estableix al seu article 6.7 que la quota tributària, quan es tracti d'utilització privativa o 
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, en 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a 
una part important del veïnat, consistirà, en tot cas i sense cap excepció, l'1,5 % dels ingressos 
bruts facturats anualment per part de les esmentades empreses dins el terme municipal de 
Badia del Vallès 
  
Atès allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals i demés disposicions d’aplicació. 
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S’acorda: 
  
Primer: Aprovar les liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general segons es 
detalla a continuació:   

 
 

NIF TERCER PERÍODE BASE 
DECLARAD
A 

IMPORT 
TAXA 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2011 

297,89 4,47 

A63485890 GAS NATURAL 
DISTRIBUCION SDG SA 

EXERCICI 
2012 

74.3436,39 11.151,55 

A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA 

EXERCICI 
2012 

418.660,43 6.279,91 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R 
SDG SA 

EXERCICI 
2012 

218.455,24 3.276,83 

B82207275 UNION FENOSA 
COMERCIAL SL 

EXERCICI 
2012 

16.485,14 247,28 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2012 

11.039,92 165,60 

B82207275 UNION FENOSA 
COMERCIAL SL 

EXERCICI 
2013 

3.358,57 50,38 

A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA 

EXERCICI 
2013 

482.698,33 7.240,47 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R 
SDG SA 

EXERCICI 
2013 

196.346,33 2.945,19 

A63485890 GAS NATURAL 
DISTRIBUCION SDG SA 

EXERCICI 
2013 

740.128,66 11.101,93 

A61798536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA SA 

EXERCICI 
2013 

2.756,48 41,35 

B39540760 E.ON ENERGIA SL EXERCICI 
2013 

3.825,30 57,38 

               
 Segon:  Diferir la comptabilització dels corresponents reconeixements de drets al compte 
mensual de gestió de l’ORGT. 
  
Tercer: Notificar la present resolució als interessats i l’oficina local de l’ORGT. 
 
 
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES  MES ABRIL   2014 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes d’abril de 2014.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor acctal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 0414 corresponent al  mes d’abril de 
2014 segons annex. 
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8. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES ABRIL  2014 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’abril  2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor acctal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1404 abril segons annex.  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 6 
de maig de 1996.                          
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
9. TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚMERO 20 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 15 d´abril de 2014, registre d’entrada núm. 2014/2772 pel 
senyor Joaquin Romero Gonzalez amb DNI núm. 08688855 F, com arrendatari  del local 
comercial núm. 20, situat al carrer Porto, núm.17, on notifica la seva voluntat de traspassar el 
local dedicat a “Herbolari” a favor del senyor Rafael José Gómez Patricio, amb DNI núm. 
37774634 D, per desenvolupar la mateixa activitat i per la quantitat de 0 €. 
 
Vis l’acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local , delegant en la 
Junta de Govern el desenvolupament i la gestió de l’esmentat acord amb l’objectiu d’afavorir la 
recuperació del comerç interior i d’harmonitzar llurs obligacions contractuals del comerços de 
Badia.  
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 10 de juny de 2013 va acordar la novació del 
contracte d’arrendament del senyor Joaquin Romero González, a instàncies d’ell i per tant 
s’han modificat les clàusules contractuals del local núm. 20. 
 
Vist l´informe de la directora de l´àrea d´economia, governació i serveis generals. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Autoritzar al senyor Joaquin Romero González amb DNI núm.08688855 F, el traspàs 
del local núm. 20 situat al carrer Porto, núm.17, a favor del senyor Rafael José Gómez Patricio, 
amb DNI núm. 37774634 D, per desenvolupar la mateixa activitat de “Herbolari” i en les 
condicions contractuals novades que van ser aprovades per l’acord de Junta de Govern de 16 
de desembre de 2013. 
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Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositi la quantitat 
de 400,40 euros (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 400,40 euros en concepte de 
garantia addicional, amb objecte d’assegurar les obligacions derivades del present contracte.  
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i garantia addicional en 
aquest Ajuntament per la nova arrendatàra, formalitzi amb aquest el corresponent contracte 
d’arrendament d’acord amb l’acord de Junta de Govern de data 28 de gener de 2013, fins al 01 
de gener de 2020 prorrogable anualment fins a la data màxima de 01.01.2025, a la qual 
quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat el contracte d’arrendament, aquest 
desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el 
mateix es signi. No obstant, l’arrendatari estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i 
activitat dins del termini màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a 
activitats classificades. Si per circumstàncies imputables a l’arrendatari no obtingues la llicència 
meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Quart. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 
 
Cinquè. Notificar a les parts interessades, a l’àrea d’economia, a l’àrea d’acció territorial 
respecte a la llicència d’obertura i activitat, i a l’ORGT.  
 
 
10. TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚMERO 70 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 25 d´abril de 2014, registre d’entrada núm. 2014/3011 
per la senyora Corpus Redondo Quesada amb DNI núm. 46643797 G, com arrendatària  del 
local comercial núm. 70, situat a l´Av. Burgos, núm.- 6, on notifica la seva voluntat de 
traspassar el local dedicat a “Venda de roba” a favor de la senyora M. José Carmona Moreno, 
amb DNI núm. 36530994 W, per desenvolupar la mateixa activitat i per la quantitat de 
18.000’00€. 
 
Vis l’acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local , delegant en la 
Junta de Govern el desenvolupament i la gestió de l’esmentat acord amb l’objectiu d’afavorir la 
recuperació del comerç interior i d’harmonitzar llurs obligacions contractuals del comerços de 
Badia.  
 
Vist l´informe de la directora de l´àrea d´economia, governació i serveis generals. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Autoritzar a la senyora Corpus Redondo Quesada amb DNI núm. 46643797 G, el 
traspàs del local núm. 70 situat a l´Av. Burgos, núm.- 6, a favor de la senyora M. José Carmona 
Moreno, amb DNI núm. 36530994 W, per desenvolupar la mateixa activitat de “Venda de roba” 
i en les condicions contractuals novades que van ser aprovades per l’acord de Junta de Govern 
de 16 de desembre de 2013. 
 
Segon. Requerir la nova arrendatàra perquè en el termini de 10 dies naturals dipositi la 
quantitat de 610,80 euros (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 610,80 euros en 
concepte de garantia addicional, amb objecte d’assegurar les obligacions derivades del present 
contracte.  
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i garantia addicional en 
aquest Ajuntament per la nova arrendatàra, formalitzi amb aquest el corresponent contracte 
d’arrendament d’acord amb l’acord de Junta de Govern de data 28 de gener de 2013, fins al 01 
de gener de 2020 prorrogable anualment fins a la data màxima de 01.01.2025, a la qual 
quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat el contracte d’arrendament, aquest 
desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el 
mateix es signi. No obstant, l’arrendatari estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i 
activitat dins del termini màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a 
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activitats classificades. Si per circumstàncies imputables a l’arrendatari no obtingues la llicència 
meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Quart. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 
 
Cinquè. Notificar a les parts interessades, a l’àrea d’economia, a l’àrea d’acció territorial 
respecte a la llicència d’obertura i activitat, i a l’ORGT.  
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i vint minuts. 
 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 
 
 


