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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13 DE JULIOL DE 2005 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

Joan Fuentes Albareda 
Laureà Gregori Fraxedas 
Francesc Martín Casares 

 
S’EXCUSA D’ASSISTIR-HI 

Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Interposició recurs de reposició aprovació definitiva pla director costaner 
3)  Aprovació relació de despeses 
4)  Aprovació de la retenció de crèdits 
5)  Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 6 de 
juliol de 2005 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
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d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- INTERPOSICIÓ RECURS DE REPOSICIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA PLA 
DIRECTOR COSTANER 

 
En data   27.5.04 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya acordà emetre informe 
favorable en relació amb l’informe dels serveis tècnics emès sobre les al·legacions 
formulades dintre del termini de consulta practicada sobre els objectius i propòsits 
generals de la iniciativa i en relació amb l’aprovació inicial del Pla director urbanístic 
del sistema costaner redactat per la Secretaria per a la Planificació Territorial. 

 
En data 28.5.04 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya aprovà inicialment el pla director urbanístic del sistema costaner i la 
suspensió del planejament urbanístic derivat i l’atorgament de determinades llicències 
en SNU i en SUND, compresos en l’àmbit territorial del pla director. 

 
En data 16.6.04 l’anterior aprovació inicial fou publicada en el DOGC núm. 4.155, 
exposant-se al públic l’instrument urbanístic pel termini d’un mes, que finalitzà el 
16.7.04. En el mateix anunci s’indicava que, a continuació, també pel termini d’un mes, 
(el pla es sotmetrà) a informació dels ens locals compresos en el seu àmbit territorial, 
entre ells el municipi de Canet de Mar, tal com disposen l’article 81.2 de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’urbanisme (LUC), i l’article 3 del seu Reglament parcial, aprovat pel 
Decret 287/2003, de 4 de novembre (RLUC). 

 
Posteriorment, tanmateix, al coincidir parcialment el termini d’audiència amb el mes 
d’agost, aquest fou prorrogat fins el 23.9.04. Mitjançant Decret 547/2004, de 22 de 
setembre, d’aquesta Alcaldia, es formularen al·legacions, les quals, en l’aspecte 
procedimental i formal, es fonamentaren en un informe de Secretaria de data 10.8.04 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
Primer.- El pla director regula una única categoria de SNU, la 

denominada costaner (article 8.1 de les seves normes urbanístiques – 
NNUU-). La categoria de SNU costaner es divideix en quatre 
subcategories (article 8.2 NNUU): 

 
1.  SNU costaner inclòs en el PEIN (SNU-PEIN). 
2.  SNU costaner 1 (clau NU-C1). 
3.  SNU costaner 2 (clau NU-C2). 
4.  SNU costaner 3 (clau NU-C3). 

 
Segon.- El municipi de Canet de Mar no té cap sòl dins del seu 

TM qualificat de SNU-C1 en el pla director, ni com a SNU-PEIN, tal com 
ha estat aprovat inicialment. 

 
Tercer.- El SNU-C1 es caracteritza pel seu valor de connector 

entre els àmbits de litoral i terra endins; es subjecta al següent règim 
d’ús: 
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1.  s’admeten els usos tradicionals (agrícoles, ramaders i 
silvícoles) que no exigeixin obres, instal·lacions o 
construccions. 

 
2. es qualifiquen d’incompatibles la resta d’usos, obres, 

instal·lacions i construccions potencialment admissibles 
en SNU per l’article 47 LUC. 

 
Quart.- El municipi de Canet de Mar té sòls dins del seu TM 

qualificats de SNU-C2 en el pla director, tal com ha estat aprovat 
inicialment. El SNU-C2 es caracteritza pel fet de tractar-se del SNU més 
pròxim a la ribera del mar dintre de la franja de 500 metres; es subjecta 
al següent règim d’ús: 

 
1. s’admeten els  usos i  construccions expressament 

previstes per l’article 47 LUC (masies rurals; activitats 
d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural; 
construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, 
d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica; 
estacions de carburants, construccions vinculades al 
manteniment d’obres  públiques;  càmpings  i 
construccions de turisme rural). 

 
2.  aquestes construccions s’han d’executar amb materials, 

sistemes constructius i tipologies pròpies del SNU, tal 
com disposa l’article 51 de la mateixa llei. 

 
3. tots els anteriors usos i construccions que exigeixin 

moviments de terra, desmuntatge explanació de terrenys, 
així com la instal·lació d’hivernacles i similars, s’han de 
sotmetre a la tramitació prevista per l’article 48 LUC, aixó 
és: 

 
a.  aprovació inicial del projecte per l’Ajuntament. 
b.  aprovació definitiva per la CTUB. 

 
Cinquè.- El municipi de Canet de Mar té sòls dins del seu TM 

qualificats de SNU-C3 en el pla director, tal com ha estat aprovat 
inicialment. El SNU-C3, enllà de la franja de 500 metres, recolza els 
SSNU C1 i C2 i es subjecta al mateix règim d’ús del SNU regulat per la 
LUC i per les NNSS de planejament de Canet de Mar. L’única diferència 
és que la iniciativa pera la transformació d’aquest SNU ja no correspon 
a l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Sisè.- De fet, a partir de l’aprovació del pla director urbanístic del 

sistema costaner la transformació de la totalitat de les tipologies de SNU 
que crea el pla director costaner ja no correspon a l’Ajuntament de 
Canet de Mar per quant constitueixen SNU per raó de la incompatibilitat 
amb llur transformació, d’acord amb l’article 32.2 LUC. 
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Setè.- La presentació d’al·legacions al pla director costaner no 
deixa d’ésser l’exercici d’una acció administrativa, la competència de la 
qual es diversifica entre l’Alcalde (art. 21.1.k. LRBRL) en matèries de la 
seva competència o delegades i, en cas d’urgència, en matèries de la 
competència del Ple, donant-ne compte en la primera sessió que celebri 
per a la seva ratificació; i el ple de l’Ajuntament (art.22.2.j. LRBRL) en 
matèries de competència plenària. En el present cas, al tractar-se d’un 
pla director urbanístic supramunicipal a les determinacions del qual 
s’haurà d’adaptar el nostre planejament general (art. 56.4 LUC), entén el 
qui subscriu que la competència plenària es derivaria de l’article 22.2.c) 
LRBRL. Si, abans del 23.9.04 les al·legacions les formula l’Alcalde 
mitjançant Decret, poden ulteriorment ésser sotmeses a la consideració 
del proper ple ordinari del 30.9.04 per a la seva ratificació si s’escau”. 

 
En base a l’anterior informe, l’al·ludit Decret resolgué el següent: 

 
Primer.- Formular al·legacions en temps i forma al pla director 

urbanístic del sistema costaner, en el sentit de considerar que les dues 
peces del TM de Canet de Mar, qualificades amb les claus NU-C2 i NU- 
C3, en realitat haurien d’ésser requalificades amb la clau NU-C1, tot 
atorgant a aquests sòls la màxima protecció que el pla director 
proporciona i, així, evitar que, excepte en la façana marítima on els 
àmbits urbans i urbanitzables d’ambdós municipis inevitablement ja 
connexionen, aquesta connexió no es pugui arribar a produir mai en la 
resta del límit de TM. Es tracta de preservar, amb la màxima protecció 
que  a  data  d’avui  és  pot  atorgar,  els  límits  urbans  dels  termes 
municipals de manera que en cap cas es pugui produir un 
desenvolupament que porti a la desaparició física del límit administratiu. 

 
Segon.- Aquesta Alcaldia és conscient que ambdues peces no 

tenen sortida directa al mar, puix que, com s’acaba de dir, davant del 
front marítim existeixen sòls urbanitzables delimitats en el TM de Canet 
de Mar, i urbans en el limítrofe TM de Sant Pol de Mar que ja 
interconnexionen. Tanmateix, la present al·legació es formulada en la 
hipòtesi que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar la formularà en uns termes 
idèntics o molt similars, en el sentit que les seves dues peces, una 
minúscula de NU-C2 i l’altra més gran de NU-C3, seran també 
requalificades com a NU-C1, engrandint considerablement l’àmbit del 
SNU-C1 que ja reconeix l’acord d’aprovació inicial de l’al·ludit pla dins 
del TM de Sant Pol de Mar, amb nous terrenys dins d’aquest municipi i 
els altres del municipi veí de Canet de Mar. 

 
Tercer.- Envoltada per dita zona qualificada amb la clau SNU- 

C1, mantindríem amb les seves claus actuals, NU-C2 i NU-C3, la porció 
de terreny de superfície aproximada 99.757 m2. que es grafia en el 
plànol adjunt, per tractar-se de terrenys en els que existeix des de l’any 
1998 la pretensió de construir-hi una activitat de càmping en SNU, en 
els termes de l’article 47.6.e) LUC. i que la seva inclusió en la clau SNU- 
C1 impossibilitaria. 
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Quart.- El present Decret caldrà que sigui ratificat pel ple de 
l’Ajuntament en una propera sessió que celebri. 

 
Tanmateix, el document aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques en data 25 de maig de 2005 i publicat al DOGC número 4407, de 
16.6.05,  no  recull  el  contingut  de  l’al·legació sinó  que  aquesta  es  desestima en 
l’informe tècnic corresponent, motivant-se la resolució en els termes següents: 

 
Es desestima aquesta al·legació per ser terrenys no 

directament confrontats amb la zona de costa i sense capacitat 
d’actuar com a connector d’espais lliures entre la costa i els espais 
interiors, tot i reconèixer els arguments de major protecció de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que, en tot cas, l’Ajuntament podrà 
establir, si ho considera oportú, una major protecció als terrenys 
esmentats, dins l’àmbit de les seves competències. 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DEL SISTEMA 

COSTANER, EN L’ÀMBIT DELS SÒLS NO URBANITZABLES I SÒLS 
URBANITZABLES NO DELIMITATS. 

 
En  relació amb  el  document aprovat definitivament, i  com  a 

Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Canet informo: 
 

L’Ajuntament de Canet va presentar una al·legació a l’Aprovació 
inicial del Pla en la que demanava: 

 
“Modificar el Pla director en el sentit de qualificar amb la clau C1 

les finques afectades en el terme municipal de Canet de Mar amb la 
clau C2 i C3, tret de la finca assenyalada en plànol que adjunten 
(mantenint la clau C2 i C3) en la qual es pretén instal·lar un càmping 
des de l’any 1998.” 

 
El document aprovat definitivament pel Conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques amb data 25 de maig de 2005 no recull el 
contingut de l’al·legació sinó que aquesta es desestima en l’informe 
tècnic corresponent argumentant: 

 
“Es desestima aquesta al·legació per ser terrenys no 

directament confrontats amb la zona de costa i sense capacitat 
d’actuar com a connector d’espais lliures entre la costa i els espais 
interiors, tot i reconèixer els arguments de major protecció de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que, en tot cas, l’Ajuntament podrà 
establir, si ho considera oportú, una major protecció als terrenys 
esmentats, dins l’àmbit de les seves competències”. 

 
Aquesta argumentació pot considerar-se vàlida si només 

s’analitza el contingut de l’anomenat Pla director 1, el “dels Sòls no 
Urbanitzables  o  Urbanitzable  no  Delimitat”,  però  si  afegim  el  que 
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s’assenyala en el document en tràmit com a Pla Costaner 2, “Dels Sòls 
Urbanitzables Delimitats sense Pla Parcial aprovat” aquest argument no 
es pot considerar vàlid. Entenc que el Pla costaner, o millor dit, Els 
Plans costaner ( 1 i 2) cal entendres com a un conjunt, i el seu resultat 
final ha de ser definit amb una voluntat d’unitat. 

 
En el Pla costaner 2 es proposa la transformació de l’àmbit 

actualment delimitat com a sòl urbanitzable Programat U-5 a, camping 
Globo Rojo, en sòl Costaner NU-C2. 

 
L’oportunitat que per Canet representa el fet de poder garantir la 

connectivitat, en l’únic punt possible, a data d’avui, entre la línia de 
costa i els espai interiors tot mantenint la seva condició de sòls no 
urbanitzables i dotant-los de la màxima protecció legal possible no es 
pot desaprofitar. 

 
L’Existència d’una activitat de camping en els terrenys qualificats 

a per les actuals NNSS com a U5-a no resulta incompatible amb la seva 
transformació en sòl costaner NU-C1, en aplicació del que 
específicament s’assenyala en la disposició transitòria primera del Pla 
costaner 2 i en coherència amb el que es determina en la disposició 
Transitòria segona del Pla Costaner 1. 

 
Entenem que tampoc ha de ser inconvenient per a aquesta 

qualificació la reserva d’una part de superfície com a NU-C2 i NC-C3, tal 
com es demanava en l’al·legació, per a possibilitar la implantació d’un 
camping tal com es justificava en dit escrit. 

 
Des de la posició de l’Ajuntament i amb coherència amb la 

proposta global del Pla Costaner entenem ha de ser aquest, i no la 
pròpia normativa urbanística municipal qui doti d’un major grau de 
protecció els únics sòls lliures a data d’avui sembla. 

 
Amb coherència amb aquesta argumentació i reiterant la voluntat 

manifestada per l’Ajuntament de Canet en la seva al·legació de dotar 
amb la màxima protecció legalment prevista al l’únic tram de connexió 
entre la costa i els espais interiors considero convenient la presentació 
del corresponent recurs, en els mateixos termes de l’al·legació. 

 
Vist l’informe de secretaria, que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de 

Mar, comarca del Maresme, en relació amb l’exercici d’accions 
administratives, en concret, la interposició d’un recurs de reposició 
davant del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, contra 
l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic del sistema costaner, de 
data 25.5.05, publicada al DOGC núm. 4407, de data 16.6.05, emet el 
següent 
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INFORME 
 

Primer.- El termini per a la interposició del recurs de reposició 
finalitza el 16.7.05. L’òrgan competent per a l’exercici de les accions 
administratives i judicials és el ple de l’Ajuntament en matèries de 
competència  plenària,  conforme  estableix  l’article  22.2.j)  de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 
és de l’Alcaldia, conforme estableix l’article 21.1.k) LRBRL, també en 
matèries de la seva competència, àdhuc quan les hagués delegat en un 
altre òrgan, i en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, 
en aquest supòsit donant-ne compte al màxim òrgan municipal, en la 
primera sessió que celebri, per a la seva ratificació. En el present cas, el 
qui subscriu s’inclina per la competència plenària -i la concurrent 
necessitat de ratificació de l’acord per aquest òrgan- a la vista, no 
solament de què la formulació d’al·legacions fou acordada pel ple, sinó 
també pel fet que l’al·ludit pla director subordina jeràrquicament els 
nostres instruments urbanístics d’ordenació integral del territori, la 
competència per a l’aprovació dels quals és plenària en tot cas. 

 
Segon.- L’exercici d’accions administratives i judicials requereix 

dictamen del secretari de la corporació, per establir-ho així l’article 170 
del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre; l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 
d’abril pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local i el 221.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i  règim jurídic de les entitats locals, aprovat per R.D. 
2568/1986, de 28 de novembre. En el nostre cas, la defensa de drets 
cal que sigui circumscrita en la defensa de l’interès general, tal com 
aquest interès és ponderat pels poders públics municipals. 

 
Tercer.- Si bé és cert que, de conformitat amb l’article 44.1 de la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en els litigis entre Administracions públiques no cap 
interposar recurs en via administrativa, no és menys cert que aquest 
recurs s’ha ofert a l’Ajuntament en la notificació de la resolució 
administrativa que es vol combatre. D’altra banda, en la pràctica diària 
els recursos administratius entre Administracions Públiques són 
freqüents. Aquest és l’informe que emet el qui subscriu, a Canet de Mar, 
13 de juliol de 2005. 

 
Atès que, tal com posa de manifest l’arquitecte municipal en l’informe anteriorment 
transcrit, l’argumentació del conseller de Política Territorial i Obres Públiques només 
pot considerar-se vàlida si s’analitza el contingut de l’anomenat Pla director 1, el dels 
sòls no urbanitzable o urbanitzable no delimitat, però si afegim el que s’assenyala en el 
document en tràmit com a Pla Costaner 2, -“Dels Sòls Urbanitzables Delimitats sense 
Pla Parcial aprovat”- aquest argument no es pot considerar vàlid, puix que ambdós 
plans han d’ésser considerats en un conjunt i el seu resultat final ha de ser definit amb 
una voluntat d’unitat. 
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Atès que en el Pla costaner 2 es proposa la transformació de l’àmbit actualment 
delimitat com a sòl urbanitzable Programat U5-a, càmping Globo Rojo, en sòl Costaner 
NU-C2, i que és voluntat de l’Ajuntament presentar una al·legació també a aquell pla, 
en el sentit d’atorgar també la màxima protecció en aquest àmbit (NU-C1), tot i 
l’existència d’un càmping en explotació. 

 
Atès que no es pot desaprofitar l’oportunitat que per a Canet de Mar representa el fet 
de poder garantir la connectivitat, en l’únic punt possible, a data d’avui, entre la línia de 
costa i els espais interiors tot mantenint la seva condició de sòls no urbanitzables i 
dotant-los de la màxima protecció legal possible. 

 
Atès que l’existència d’una activitat de càmping en els terrenys qualificats per les 
actuals NNSS com a U5-a no resulta incompatible amb la seva transformació en sòl 
costaner NU-C1, en aplicació del que específicament s’assenyala en la disposició 
transitòria primera del Pla costaner 2 i en coherència amb el que es determina en la 
disposició Transitòria segona del Pla Costaner 1. 

 
Atès que tampoc no ha de ser inconvenient per a aquesta qualificació la reserva d’una 
part de superfície com a NU-C2 i NC-C3, tal com es demanava en l’al·legació, per a 
possibilitar la implantació d’un càmping, tal com es justificava en dit escrit. 

 
Atès que, des de la posició de l’Ajuntament i amb coherència amb la proposta global 
del Pla Costaner, ha de ser aquest instrument i no la pròpia normativa urbanística 
municipal qui doti d’un major grau de protecció als únics sòls lliures a data d’avui. En 
coherència amb aquesta argumentació i reiterant la voluntat manifestada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la seva al·legació d’atorgar la màxima protecció 
legalment prevista a l’únic tram de connexió entre la costa i els espais interiors. 

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar deduí també una al·legació al pla director 
urbanístic del sistema costaner, en el sentit de classificar el sòl no urbanitzable de 
l’àmbit de la riera de Can Segarra, com a sòl no urbanitzable costaner C1 (UTR-C1). 

 
Atès que per la seva condició d’espai situat en el límit entre els municipis de Sant Pol 
de Mar i Canet de Mar, seria coherent que la classificació fos la mateixa en els dos 
municipis. 

 
En base als antecedents de referència i respecte del pla director del sistema costaner, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Interposar recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
contra la resolució (exp. 2003/008232/C) d’aprovació definitiva del Pla director 
urbanístic del sistema costaner, segons el text elaborat per la Secretaria per a la 
Planificació Territorial que incorpora la valoració de les al·legacions formulades durant 
el tràmit d’informació pública i d’audiència dels ajuntaments afectats, en base a les 
argumentacions que s’esmenten en el cos d’aquest recurs. 
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SEGON.- Exhortar l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que, en els termes que consideri 
més adients, dedueixi també recurs de reposició contra la mateixa resolució del 
conseller. 

 
TERCER.- El present acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de l’Ajuntament en una 
propera sessió que celebri. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 13 de juliol de 2005, per import de 82.213.24 
EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 213 de maig de 2005. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 13 de juliol de 2005, per import de 
82.213.24 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
6018 al 6039 ambdós inclosos,   de la relació núm. 24/05 del pressupost ordinari 
segons relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici  2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 24/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 15.715,12 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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5.- PRECS I PREGUNTES 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 


