ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 9 D’OCTUBRE DE 2008
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: 22.20 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Joaquim Mas i Rius, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Cati Forcano Isern
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz
HI SÓN CONVIDATS
Coia Galceran Artigas
Francesc Martín Casares
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Antoni Isarn Flores
ACTUA COM A SECRETARI
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació relació de despeses
3. Remissió de l’informe municipal del projecte constructiu d’ampliació i
millora del col·lector - interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar al
Consell Comarcal del Maresme
4. Aprovació de l’addenda al conveni signat amb el Consorci Centre
Associat de la UNED de Terrassa
5. Aprovació preus públics de la Universitat per a la Gent Gran
6. Relació de decrets des del dia 22 fins al 26 de setembre de 2008

7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA 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
2 d’octubre de 2008 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 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del
ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació.
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de despeses de data 9 d’octubre de 2008, per import de
88.327,46€, 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 2008,
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007.
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 l’Alcaldia s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 d’octubre de 2008, per
import de 121.627.44€, corresponent a la relació de la mateixa data.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008.
3.- REMISSIÓ DE L’INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ AL “PROJECTE
CONSTRUCTIU D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL COL·LECTOR INTERCEPTOR DE CANET DE MAR I ARENYS DE MAR” AL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME.
Atès que en data 17.07.08, amb registre d’entrada núm. 4235, va tenir entrada
en aquest ajuntament la certificació de l’acord aprovat en la Comissió
Permanent del Ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrada en sessió
ordinària de data 8.07.08, referent a l’aprovació inicial del “Projecte constructiu
d’ampliació i millora del col·lector - interceptor de Canet de Mar i Arenys de
Mar” i del posterior “Estudi per a l’adequació i actualització del projecte
constructiu d’ampliació i millora del col·lector - interceptor de Canet de Mar i
Arenys de Mar”.

Vist el contingut d’aquest acord, segons certificació del secretari acctal. del
Consell Comarcal del Maresme de data 9.07.08, el qual es transcriu a
continuació:
“Vist el Conveni de col·laboració, aprovat en sessió plenària de 15 de novembre
de 2007, per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer
escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU2005 a la comarca del
Maresme, pel qual l’Agència Catalana de l’Aigua encarrega la gestió al Consell
Comarcal del Maresme de les tasques de redacció dels estudis i projectes de
les actuacions contingudes al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes de Catalunya (PSARU), la contractació de les obres i la seva direcció.
Vist que el “Projecte constructiu d’ampliació i millora del col·lector – interceptor
de Canet de Mar i Arenys de Mar” i el posterior “Estudi per a l’adequació i
actualització del projecte constructiu d’ampliació i millora del col·lector –
interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar”, elaborats per l’Agència Catalana
de l’Aigua, es troben inclosos en les actuacions encarregades al Consell
Comarcal del Maresme dins l’esmentat conveni, actuació recollida al mateix
com a “Col·lector – interceptor de Canet de Mar”.
Atès que l’esmentat projecte i posterior estudi s’ajusten a la normativa i
contenen la documentació necessària.
Vist l’informe proposta emès per l’enginyer superior del Consell Comarcal del
Maresme amb el vist i plau del coordinador de l’Àrea de Territori i Medi Ambient
de 17 de juny de 2008 en què proposa l’aprovació inicial del “Projecte
constructiu d’ampliació i millora del col·lector – interceptor de Canet de Mar i
Arenys de Mar amb clau: CT07002221” i posterior “Estudi per a l’adequació i
actualització del projecte constructiu d’ampliació i millora del col·lector –
interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar”.
Vist que aquest projecte reuneix tots els documents que regula l’art. 124 del
RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, i els articles 24 a 33 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Atès l’article 37 del Decret 179/199, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en què es determina el
procediment de tramitació dels projectes d’obres locals.
Atesa la delegació de competències plenàries en matèria d’aprovació de
projectes (apartat 1.b) efectuada a la Comissió Permanent del Ple en sessió
plenària extraordinària i urgent de data 30 de juliol de 2007 (BOP 190 de 9
d’agost de 2007 i DOGC núm. 4947 de 14 d’agost de 2007).
Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Territori i
Medi Ambient de data 8 de juliol de 2008.
Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següent
ACORD

PRIMER.- APROVAR inicialment el “Projecte constructiu d’ampliació i millora
del col·lector – interceptor del Canet de Mar i Arenys de Mar amb clau: 6052 –
II”, i posterior “Estudi per a l’adequació i actualització del projecte constructiu
d’ampliació i millora del col·lector – interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar
amb clau: CT07002221”, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea, que s’adjunta a
aquest acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat projecte a informació pública per un termini
de trenta dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi al·legacions,
mitjançant la inserció de l’edicte al BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la
corporació. En cas de no presentar-se cap al·legació, l’acord inicial s’entendrà
elevat a definitiu de forma automàtica.
TERCER.- DONAR TRASLLAT de la present resolució als ajuntaments de
Canet de Mar i Arenys de Mar, per al seu coneixement i als efectes escaients.”

Vist l’informe de l’enginyera municipal, de data 15.09.08, el qual es transcriu a
continuació:
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, emet el següent
I N F O R M E
Requerida per emetre informe en relació al “Projecte constructiu d’ampliació i
millora del col·lector interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar” i del posterior
“Estudi per a l’adequació i actualització del projecte constructiu d’ampliació i
millora del col·lector – interceptor de Canet de Mar i Arenys de Mar”, el tècnic
que subscriu en considera el següent:
S’ha deixat passar el període d’exposició pública degut a que no hi havia
al·legacions a realitzar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. No obstant,
es voldria fer alguna observació per tal d’intentar minimitzar l’impacte de
l’actuació sobre la nostra població.
Tenint en compte que l’actuació projectada d’ampliació i millora del col·lector
afecta principalment el passeig marítim que és la via d’entrada a la platja i
considerant també que Canet de Mar és un municipi costaner que té com a
principal atractiu turístic la platja en període estival, es demana que en el
moment de planificar el començament de les obres (previstes de cinc mesos de
durada segons el projecte), es plantegi el seu començament tot just finalitzada
la temporada de platja, és a dir, al llarg de l’últim trimestre de l’any.
Per altra banda, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, i en concret la Direcció General de Ports, Aeroports i
Costes, té prevista l’execució del projecte de “Recuperació Mediambiental de la
Platja de Cabaió, als TT.MM. d’Arenys de Mar i Canet de Mar”, projecte que
està previst que surti a informació pública al llarg del present mes de setembre.
El tram d’aquest projecte que afecta al terme municipal de Canet de Mar també
es troba afectat pel projecte de millora del col·lector. Així doncs, seria
convenient que l’actuació de millora del col·lector es realitzés prèviament a
l’actuació de recuperació mediambiental de la platja del Cabaió.

Durant l’execució de les obres caldrà preveure el reforç del pont existent que
creua la riera Sant Domènec, ja que no està preparat per a suportar el pes dels
camions i maquinària necessària per a dur a terme l’actuació.
Cal recordar que tots aquells elements urbanístics que puguin ser malmesos
durant l’execució de les obres hauran de ser arranjats i/o reposats mantenint
l’estètica i tipologia dels existents.
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior
criteri.
Canet de Mar, 15 de setembre de 2008

Vistos el projecte i l’estudi de referència i, en base a l’informe tècnic reproduït,
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació,
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
ÚNIC.- Remetre el present acord a l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell
Comarcal del Maresme per tal que es prengui en consideració les observacions
manifestades a l’informe dels serveis tècnics municipals a l’hora d’iniciar
l’actuació d’ampliació i millora del col·lector – interceptor de Canet de Mar i
Arenys de Mar.
4.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI SIGNAT AMB LA UNED DE
TERRASSA
Atès que des de l’any 1993 a Canet de Mar s’està impartint ensenyament
universitari a distància, per a la qual cosa es va signar un conveni de
col·laboració entre el Consorci Centre Associat de la UNED de Terrasa, en data
8 de maig de 1993.
Atès que el 9 d’octubre del 2002 es va signar un altre conveni per raons
d’ampliació d’aquest ensenyament universitari a distància, de la mateixa
manera que el dia 19 d’octubre de 2005 es va renovar aquest compromís,
mitjançant la signatura d’un altre conveni entre ambdues parts.
Atès que aquest any 2008, l’Ajuntament de Canet de Mar vol posar en
funcionament un programa de formació per a majors de 55 anys, en el marc de
la Universitat de la Gent Gran (UGG) promogut pel Consorci Centre Associat de
la UNED de Terrassa, per a la qual cosa s’ha de signar una addenda al conveni
entre l’Ajuntament i aquest Consorci.
Vista i trobada conforme l’addenda al conveni a signar entre l’Ajuntament de
Canet de Mar i el Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, la qual es
transcriu a continuació:

A Terrassa,...

INTERVENEN
D’una part, el Sr. ____________, ____________, actuant en nom i
representació d’aquest, assistit del Sr. ____________, ____________ .
I d’altra part, la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient
i Educació i Infància de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en nom i
representació d’aquest, assistida del Sr. Marcel·lí Pons i Duat, secretari de
l’Ajuntament, en ús de les facultats que li són conferides per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol.
EXPOSEN
La present addenda es considera una actualització del conveni entre
l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci Centre Associat de la UNED de
Terrassa aprovat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canet amb
data 19 d’octubre de 2005 en el que s'establien les bases de funcionament de
l'Aula de la UNED de Canet de Mar, la seva programació i els seus costos.
La necessitat d'aquesta addenda ve determinada per la voluntat expressada per
l'Ajuntament de Canet de Mar de posar en funcionament en aquesta vila d'un
programa de formació per a majors de 55 anys, en el marc de la Universitat de
la Gent Gran (UGG) promogut pel Consorci Centre Associat de la UNED de
Terrassa.
La formalització d'aquesta proposta s'articula a través d'aquesta addenda.
ACORDS
Primer.- És objecte del present conveni la determinació dels ensenyaments que
s’impartiran en l'Aula de la UNED a Canet de Mar en el curs 2008-2009.
Segon.- En l’esmentada Aula s’impartiran ensenyaments del Curs d’Accés
Directe per a Majors de 25 anys així com qualsevol altre ensenyament
universitari reglat que imparteixi la UNED, que hagi estat prèviament sol·licitat
per l’Ajuntament, i que la Junta Rectora del Centre Associat consideri oportú.
Per al curs 2008-2009 aquesta programació serà:


Curs d'Accés Directe per a majors de 25 anys

En el Curs d'Accés Directe per a majors de 25 anys (CAD) l'oferta serà de nou
assignatures, que comprenen les opcions d'accés a l' àrea de ciències socials.
Tercer.- A més a més dels ensenyaments reglats, aquest centre podrà
organitzar, en col·laboració amb el CUXAM, activitats culturals i formatives que
responguin a les directrius generals de la UNED i a les línies prioritàries
marcades tant per la Junta Rectora del CUXAM com pel mateix Ajuntament de
Canet de Mar. En el moment de signatura d'aquest conveni s'està treballant en

la posta en marxa d'un programa formatiu que es conforma de les següents
propostes:
Programa formatiu per a la gent gran en el marc de la Universitat de la Gent
Gran promogut pel CUXAM.
Aquest programa s'estructura en dos cursos estructurats en activitat trimestrals.
Dues assignatures de 18 hores en el primer trimestre, dues assignatures de 18
hores en el segon trimestre i un taller de 12 hores en el tercer trimestre.
Quart.- L'Aula comptarà amb el nombre de professors tutors adequat a la seva
oferta segons els criteris establerts per aquest fi per la Junta Rectora del
CUXAM.
Cinquè.- La Direcció del CUXAM designarà, d’acord amb l’Ajuntament de
Canet de Mar, un coordinador pel CAD i un altre per la UGG de Canet de Mar,
per tal de facilitar les gestions acadèmiques que s’hagin de fer per al millor
funcionament dels programes.
Sisè.- L’Ajuntament de Canet de Mar sufragarà les despeses de funcionament
de l'Aula i del personal administratiu i garantirà la seguretat i el manteniment del
patrimoni del Centre i, d’acord amb la Direcció del CUXAM, el compliment dels
serveis propis d’una Aula Universitària, que en el moment de la signatura
d’aquest conveni es concreten en:





biblioteca,
aula d’estudi,
servei d’atenció a l’estudiant i
aula informàtica.

Setè.- El CUXAM donarà el suport centralitzat necessari per al bon
funcionament de l'Aula de Canet de Mar, tant des de l’àrea acadèmica, com de
la tècnica i de l’administrativa, comprometent, en els seus pressupostos, la
consignació anual necessària mentre sigui vigent el present conveni.
Vuitè.- Pel desenvolupament del curs 2008-2009, l'estimació de costos de les
activitats programades en aquest conveni, que contempla: despeses de
1
tutories, coordinació i despeses vinculades, es de 2.575,88€ mensuals que
representa un cost total de 23.183€ pel curs complet, sempre i quan no s'alteri
la programació proposada en l'article 2 d'aquest Conveni.
Aquest cost és veurà afectat en el curs 2009-2010 per la incorporació del segon
curs del programa de la UGG i requerirà una nova addenda.
Novè.- L’Ajuntament de Canet de Mar inclourà en els seus successius
pressupostos anuals, una partida amb una dotació pressupostària que en el cas
1
84 hores de tutor a 50€ l'hora = 4200€ + 360€ material + 3200€ coordinació
UGG + 800€ gestió CUXAM (no s'inclou costos administrativa). Total UGG Canet curs
2008/09 8.560€
Cost CAD 14.623€
Total 23.183€ en nou mensualitats de 2.575,88€

de no produir-se canvis en la programació acadèmica, i si cap de les dues parts
proposa algun canvi, s’entendrà que és la mateixa que s’especifica al punt
vuitè, amb el corresponent increment de l’IPC de cada any.
Desè.- El CUXAM inclourà en el seu pressupost la partida necessària per
assumir les despeses de l'Aula de la UNED de Canet de Mar així com la
quantitat que el seu Consistori ha d’aportar al mateix.
Onzè.- L’aportació econòmica que l’Ajuntament de Canet de Mar ha de fer al
pressupost del Centre Associat es farà efectiva en nou mensualitats, de gener a
desembre restant exclosos els mesos de juliol, agost i setembre. L’incompliment
d’aquesta clàusula serà motiu de resolució del conveni.
Dotzè.- La vigència d’aquest conveni es perllongarà fins a 31 d’agost de 2009,
llevat la denúncia i entrarà en vigor un cop signat per ambdues parts i aprovat
per part dels òrgans competents.
Tretzè.- La denúncia d’aquest conveni podrà ser feta per qualsevol de les parts,
i haurà de ser notificada formalment amb un any d’antelació. En conseqüència,
efectuada la denúncia, ambdues parts seguiran obligades a complir tots els
compromisos fins al compliment del termini.
Catorzè.- L’Ajuntament de Canet de Mar estarà representat en la Junta Rectora
del CUXAM, com a membre de caràcter consultiu i deliberant, pel seu alcalde, o
aquella persona en qui delegui.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de
col·laboració per quadruplicat i a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a
l’encapçalament.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’addenda al conveni signat en data 19
d’octubre de 2005, entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consorci Centre
Associat de la UNED de Terrassa, per a la seva actualització amb la posada en
funcionament d'un programa de formació per a majors de 55 anys, en el marc
de la Universitat de la Gent Gran (UGG) promogut pel Consorci Centre
Associat de la UNED de Terrassa.
SEGON.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi
ambient i Educació i Infància, per signar tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquest acord, considerant que l'adopció d'aquesta
resolució és competència d'aquesta Tinència d’Alcaldia en virtut de les
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de
juliol.
TERCER.- Disposar la despesa plurianual de 23.183€, total de la despesa per
al curs complet, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50 42200 48916 amb el
detall següent:

Import

RC Núm.

Exercici 2008

7.728 €

9305

Exercici 2009

15.455 €

0002

QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquest conveni en la part imputable a l’any
2009 a l’existència de crèdit adequat i suficient.
CINQUÈ.- Nomenar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi
Ambient i Educació i Infància representant de l’Ajuntament de Canet de Mar
com a membre de caràcter consultiu i deliberant a la Junta Rectora del CUXAM.
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú.
5.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS
DE LA UNIVERSITAT PER A LA GENT GRAN
Atès que la Regidoria d’Educació té la responsabilitat de promoure la formació
al llarg de tota la vida dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Atès que la Regidora d’Educació té un conveni de col·laboració amb la UNED
per impartir a l’Aula del nostre municipi el Curs d’accés a la Universitat i vist
que el programa d’Universitat per a la Gent Gran s’inclou en l’oferta formativa
que el centre de la UNED de Terrassa i es promogut pel CUXAM..
Atès que la realització dels cursos programats és considera d’interès formatiu
per a les persones majors de 50 anys del nostre municipi que tinguin
inquietuds formatives.
Atès que el global de les despeses del programa de la Universitat de la Gent
Gran es troben en descrites en l’addenda al conveni del curs 2008-2009.
Atès que considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia
mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta
de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i d’Educació i Infància, prèvia
fiscalització de la Intervenció, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics:
- Curs complet ( 2 assignatures i 1 taller): 104€
- 1 assignatura: 40 €
- 1 taller: 24 €
SEGON.- Publicar aquests preus al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 FINS AL DIA 26 DE
SETEMBRE DE 2008
Núm. de
Decret
938

Data
22.09.08

939
940
941
942
943
944

22.09.08
22.09.08
23.09.08
23.09.08
23.09.08
24.09.08

945
946

24.09.08
24.09.08

947
948

24.09.08
24.09.08

949

24.09.08

950

24.09.08

951
952
953

24.09.08
24.09.08
24.09.08

954

24.09.08

955

24.09.08

956

24.09.08

957
958
959
960
961
962
963
964
965

24.09.08
25.09.08
25.09.08
25.09.08
25.09.08
26.09.08
26.09.08
26.09.08
26.09.08

Contingut
Liquidació deute Copcisa per autorització
temporal utilització solar
Encàrrec subministrament porta automàtica
Devolució garantia definitiva ANF
Resolució expedient sancionador JA
Imposició sancions persones físiques
Imposició sancions persones jurídiques
Incoació expedient de restauració de legalitat
urbanística Av. Maresme, xx
Criteris elaboració pressupost 2009
Aprovació serveis extraordinaris mes de
setembre
Contractació CT
Canvi de nom de l’activitat d’estètica del carrer
Tomàs Milans, xx
Assabentat activitat comercial de l’avinguda
Maresme, xx
Baixa de l’activitat de comerç de vins al carrer
Sant Cristòfol, 2
Incoació expedient sancionador al senyor JNJ
Incoació expedient sancionador al senyor SK
Incoació expedient sancionador al senyor PS
(Plaça de la Llenya)
Incoació expedient sancionador a la senyora
RMR
Incoació expedient sancionador a la senyora
CGQ
Incoació expedient sancionador al senyor
JRUZ
Vacants Policia
Subvenció nominativa
Botifarrada d’ERC a la riera Sant domènec
Despeses
Retorn fiança Clic traç
Nòmina mes de setembre
Llicència primera ocupació Santa Bàrbara, xx
Concertació operació crèdit llarg termini
Subvenció Icaen

Signatura
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Òscar Figuerola
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Sílvia Tamayo
Alcalde
Cati Forcano
Sílvia Tamayo
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Òscar Figuerola
Alcalde
Alcalde

7.- 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 22.20
hores de tot el que jo com a secretari certifico.
El secretari

L’alcalde,

Marcel·lí Pons i Duat

Joaquim Mas i Rius

