
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 12 DE FEBRER DE 2009 

 
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 

 
Primera tinenta 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 
Marisol Pacheco Martos 
 

 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) Adjudicació provisional contracte neteja de les dependències 



municipals 
4) Aprovació plec de condicions econòmiques i administratives que 

regiran el procediment obert per a l'atorgament d'autorització 
municipals d'explotació dels serveis de temporada 2009 a les 
platges del terme municipal de Canet de Mar 

5) Atorgament llicència ambiental municipal (tipus B) d'una activitat 
destinada a centre esportiu a ubicar al rial Mas Figuerola, X 
d'aquesta localitat 

6) Aprovació creació del fitxer automatitzat “xarxa d'informació de 
serveis socials d'atenció primària (XISSAP) de l'Ajuntament de 
Canet de Mar 

7) Incorporació de la comunicació audiovisual a les informacions 
municipals 

8) Aprovació de preus públics per a la realització de tallers per a 
joves 

9) Relació de decrets des del dia 26 al 30 de gener de 2009 
10) 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 5 de  febrer de 2009 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 12 de febrer de 2009, per import de 
25.901.16 €, corresponent a la relació de factures núm. 1/2009  
 
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 amb càrrec del pressupost general prorrogat 
de l’exercici 2008 pel 2009. 
 
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 12 de febrer 2009, per 
import de  25.901,16 €, corresponent a la relació de factures núm. 
1/2009. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost prorrogat de l’exercici 2008 pel 2009 de la 
corporació municipal. 
 
3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, resol retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
4.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT PER 
A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS 
D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA 2009 A LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de gener de 
2009 ha pres entre d’altres els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 
2009 redactat per l’enginyera municipal, la Sra. SAM. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’explotació dels serveis de 
temporada previstos i regulats en aquest Pla d’Usos de la platja de 
Canet de Mar per a l’any 2009. 
 
TERCER.- Trametre el Pla d’Usos a la Capitania Marítima Corresponent 
per tal que emeti el corresponent informe al respecte i el trameti a la 
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement. 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de 
licitació per a l’atorgament de les autoritzacions administratives per a 
l’explotació dels serveis que s’estableixen a les platges i zona marítima 
terrestre d’aquest terme municipal que no precisin instal.lacions fixes 
d’acord amb l’art. 75 de la Llei de costes i 111 del seu Reglament. 
 



Vist i trobat conforme el plec de condicions econòmico administratives 
que han de regir el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions 
per a l’ocupació de terrenys de domini públic en zona marítima terrestre 
per al desenvolupament de les activitats previstes en el pla d’usos de la 
platja de Canet de Mar per a l’any 2009, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis, Obres i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives 
particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic i zona 
marítima terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes en 
el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2009. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent 
edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i perfil de 
contractant. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació 
restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions 
del Pla d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin 
exigibles, de manera que, si a instància dels esmentats organismes, 
l’Ajuntament no pogués atorgar permís municipal per algun dels serveis 
previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap 
mena, en els termes suspensius susdits. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per 
dur a terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i 
execució d’aquests acords. 
 
5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
MUNICIPAL (TIPUS B) D’UNA ACTIVITAT DESTINADA A CENTRE 
ESPORTIU A UBICAR AL RIAL MAS FIGUEROLA NÚMERO, X 
D’AQUESTA LOCALITAT.  
 
En data 03/05/07, el Sr. Placido Casas Baques, actuant en representació 
de la societat CONSTRUCCIONES RIERA, SA presentà davant d’aquest 
Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent 
per a l’obtenció d’una llicència municipal ambiental (tipus B), per a 
l’exercici de l’activitat de  centre esportiu, i la llicència d’establiments de 
concurrència pública, ubicada al Rial Mas Figuerola número X, d’aquesta 
població. 
  



Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 
d’octubre de 2008 va acordar concedir a CONSTRUCCIONES RIERA, 
SA, la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de centre 
esportiu al Rial Mas Figuerola número X d’aquesta població, d’acord amb 
el projecte presentat per l’enginyer industrial. 
 
Atès que en data  26/01/09 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control 
Inicial emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat 
favorable. 
 
Atès que juntament amb l’Acta de Control Inicial, el senyor PCB, en 
representació de la mercantil CONSTRUCCIONES RIERA, i  CANET DE 
MAR SPORT, SL entrà un altre escrit, en el qual manifestà literalment el 
següent: 
 

“ Primer.- Que CONSTRUCCIONES RIERA, SA en qualitat de titular del 
contracte de concessió administrativa per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic cobert i un hotel d’entitats en el sector U7 industrial 
de Canet de Mar ha portat la referida edificació. 
 
Segon.- Que per raó de la referida execució ha procedit a la instal·lació 
d’un grup electrogen Pramac GBW 65 Power Engineering a la ubicació 
que es grafia al plànol adjunt. 
 
Tercer.- Que mitjançant la present Construcciones Riera, S.A es 
compromet, si així ho sol·licités l’Ajuntament de Canet de Mar, a reubicar 
el referit grup electrogen a altre ubicació en el supòsit que fora necessari 
per a la futura edificació de la finca col·lindant. 
 
Quart.- La mercantil Canet de Mar Sports SL, en tant que futura 
cessionària del contracte d’explotació, manifesta conèixer el present 
compromís i assumir-lo per a el supòsit que la sol·licitud de reubicació 
s’efectuï havent devingut cessionària de l’explotació de la concessió.” 

 
Vista l’acta de comprovació, subscrita pel Tècnic Municipal, en data  4 de 
febrer de 2009, la qual conclou que pot donar-se per satisfactori el grau 
de compliment de les condicions que figuren a la llicència atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2008, i, per 
tant, pot lliurar-se la definitiva llicència municipal ambiental. 
 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 21 de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 
de gener de 2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Medi Ambient i Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 



  
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat de Centre Esportiu sol·licitada 
per la societat CONSTRUCCIONES RIERA, SA ubicada al Rial Mas 
Figuerola número, X d’aquesta població, atorgant simultàniament en 
unitat d’acte, la llicència d’establiments de concurrència pública, d’acord 
amb la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre Policia de l’Espectacle, 
Activitats recreatives i Establiments Públics. 
 
SEGON.- L’efectivitat d’aquesta llicència queda condicionada 
resolutòriament al compliment del compromís adquirit per les mercantils 
CONSTRUCCIONES RIERA, SA i CANET DE MAR SPORT, SL en virtut 
del document presentat en data 26.01.09 transcrit en el cos d’aquest 
acord. 
 
TERCER.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada 
quatre anys i a revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat 
cada vuit anys.  
 
QUART.- Fer saber a la societat CONSTRUCCIONES RIERA, SA que 
de conformitat amb el que estableix la Disposició addicional vuitena de 
l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas que l’interessat 
prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la seva 
instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de 
l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com a mínim en català. 
 
CINQUÈ.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, 
per tal que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que 
estimi convenients. 
 
6.- CREACIÓ DEL FITXER AUTOMATITZAT “XARXA D’INFORMACIÓ 
DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (XISSAP)” DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona ha 
elaborat l’aplicatiu XISSAP (Xarxa d’Informació dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària) consistent en una aplicació informàtica, en entorn 
web i resident a un servidor de la Diputació de Barcelona, que permet als 
municipis adherits gestionar les bases de dades corresponents a 
l'activitat professional dels serveis socials d'atenció primària vinculada 
amb l'atenció a les persones.  
 
Atès que aquest programa té com a objectius:  
 



- Millorar la informatització dels centres de serveis socials municipals 
de la província. 
- Garantir el manteniment i la seguretat de les dades de les persones 
usuàries de serveis socials, d'acord amb la normativa vigent. 
- Afavorir el treball en xarxa per homologar la terminologia 
professional, els criteris diagnòstics i els procediments de treball amb 
la creació de grups de comparació municipal. 
- Facilitar la gestió dels serveis socials municipals de la província de 
Barcelona i assegurar la migració de les dades de la darrera versió de 
l'aplicatiu GISSAP. 
 

Atès que la utilització d’aquest aplicatiu és de gran interès per als serveis 
socials d’atenció primària del nostre municipi. 
 
Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) té com a objecte 
principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones 
físiques, especialment, el seu honor i intimitat personal i familiar. 
 
Atès que en aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels 
ciutadans la informació necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, 
l’art. 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels 
fitxers de les administracions públiques que continguin dades de caràcter 
personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició 
general publicada en el diari oficial corresponent. 
 
Atès que a l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la 
informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o 
modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans 
l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les 
seves dades personals que la mateixa llei preveu. 
 
Atès que l’art. 54 del RD 1720/2007, d’aprovació del Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de 
caràcter personal, detalla amb major concreció la informació que haurà 
de contenir la disposició de creació del fitxer. 
 
Atès que, un cop publicada la disposició general de creació, modificació 
o supressió del fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix 
l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció 
de Dades. 
 



En virtut de tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l'Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació es 
detalla: 
 
a) Identificació del fitxer: 
 

Fitxer automatitzat de titularitat municipal 
 
Denominació 
 
XISSAP (Xarxa d’Informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària) 
 
Finalitat 
 
Gestió integrada via Web de la informació dels serveis socials 
d’atenció primària municipal. 

 
b) Origen de les dades: 
 

Persones o col·lectius: Usuaris dels serveis socials d’atenció primària 
municipal 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
 
§ Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus 
representats legals i d’altres persones físiques diferents dels 
interessats o dels seus representants legals. 
 
§Procediment: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió 
electrònica 
 

c) Estructura bàsica del fitxer:  
 

Base de dades 
 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
 
§ Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça postal o electrònica, 
telèfon, DNI o NIF, número seguretat social o mutualitat, número 
registre personal. 
 



§ Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de 
naixement, nacionalitat, lloc de naixement, allotjament o habitatge, 
propietats o possessions, aficions i estils de vida, formació i 
titulacions, experiència professional, historial laboral, llocs de treball, 
ingressos i rendes, hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, 
crèdits, préstecs i avals, impostos i deduccions i dades bancàries. 
 
§ Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. 
Obtingudes amb el consentiment exprés i per escrit de l’interessat 
 
Sistema de tractament utilitzat: 
 
Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de 
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 

 
d) Cessions 
 

Entitats i Administracions Públiques que treballen amb els 
Ajuntaments en temes de serveis socials d’atenció primària. 

 
e) Transferències internacionals de dades 
 

Sense transferència internacional de dades 
 
f) Òrgan responsable del fitxer 
 

Alcalde-President de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
g) Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició 
 

Registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
h) Mesures de seguretat 
 

De nivell alt, d’acord amb el document aprovat a l’efecte per la 
Diputació de Barcelona. 

 
SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
TERCER.- Inscriure en el Registre General de Protecció de Dades 
depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades la creació del 
fitxer relacionat en el punt primer de la present resolució. 



7.- INCORPORACIÓ DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LES 
INFORMACIONS MUNICIPALS 
 
L’any 2008 ha estat el primer que el web municipal www.canetdemar.cat 
ha introduït la comunicació audiovisual als seus continguts.  
 
Es tracta d’un projecte iniciat l’abril de 2008 i que ha introduït una vintena 
de gravacions d’actes que han passat a Canet de Mar, la majoria de 
festes i esdeveniments populars. 
 
L’apartat Canet en vídeo forma part dels continguts del web municipal, 
que gestiona l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament. L’audiovisual s’està 
convertint en un dels suports més usats per a la transmissió d’informació 
a través de la xarxa i per això apostem per a mantenir aquest servei al 
nostre web.  
 
Per fer-ho cal que hi hagi un procés de captació d’imatges i una posterior 
edició i adaptació a l’entorn web. Atès que calen coneixements especials 
per dur a terme aquesta tasca, que són específics de la comunicació 
audiovisual, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Mantenir la prestació d’aquest servei a través d’un estudiant 
de Comunicació Audiovisual encarregat de filmar les informacions que li 
sol·licitin des de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament i després les editi 
i adapti a l’entorn web.  
 
SEGON.- Satisfer les minutes econòmiques que aquest estudiant 
presenti periòdicament a l’Ajuntament durant l’any 2009, amb càrrec a la 
partida 41 – 52100 - 22706 del vigent pressupost municipal. 
 
8.- APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE 
TALLERS PER A JOVES 
 
Atès que la Regidoria de Joventut té la responsabilitat de promoure la 
dinamització i participació del jovent de Canet de Mar organitzant actes, 
activitats, cursos, concursos si tallers destinades a aquest col·lectiu 
 
Atès que la Regidora de Joventut organitza per a joves un taller cuina 
ràpida que es dura a terme al llarg del present trimestre i un curs de 
monitors, que es durà a terme al llarg dels mesos de març i d’abril.  
Atès que la realització dels tallers programats és d’interès juvenil.  



Atès que s’adjunten els pressupostos estimatius per a la realització dels 
tallers 
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 Cinquena Tinença de l’Alcaldia de 
Joventut, prèvia fiscalització de la intervenció, s'acorda per unanimitat: 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics:  

- taller de cuina ràpida:  
§ 35 € per a cada participant jove (fins els 35 

anys) 
§ 50 € per a cada participant adult 

- curs de monitors:  
§ 78 € per a cada participant membre 

d’entitats juvenils 
§ 128 € per a cada participant jove canetenc 

(fins els 35 anys) 
§ 178 € per a cada participant adult 

SEGON.- Que la Regidora de Joventut assumeix les despeses que no 
siguin cobertes pels propis usuaris del taller en tant que la realització 
dels mateixos és d’interès juvenil i per tant queda justificada aquesta 
assumpció.  
TERCER.- Publicar aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 26 FINS AL DIA 30 DE 
GENER DE 2009 
 
Núm.  Data Contingut Signatura 
88 26/01/09 Resolució recurs reposició FT Alcalde 
89 26/01/09 Autorització és masoveria ADAK Alcalde 
90 26/01/09 Rectificació retorn fiança obres Sant Ignasi, 

26 
Òscar Figuerola 

91 27/01/09 Imposició sanció persones físiques 
27/01/09 

Alcalde 

92 27/01/09 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
93 27/01/09 Proposta retirada carnet conduir expedient 

78493 
Alcalde 

94 27/01/09 Contracte menor JFM peritatge Alcalde 
95 27/01/09 Nomenament representants conveni PDA 

ORGT 
Alcalde 



96 27/01/09 Modificació pressupost prorrogat per 
generació de crèdit 

Alcalde 

97 27/01/09 Incoació contractació direcció facultativa 
obres riera Gavarra 

Alcalde 

98 28/01/09 Aprovació despeses Alcalde 
99 28/01/09 Targeta aparcament disminució Cati Forcano 
100 28/01/09 Resolució subvencions extraescolars 

famílies desfavorides 
Sílvia Tamayo 

101 28/01/09 Despeses ràdio Alcalde 
102 28/01/09 Sol·licitud subvenció projecte recuperació 

memòria oral  
Òscar Figuerola 

103 28/01/09 Trienni RB Alcalde 
104 28/01/09 Trienni AM Alcalde 
105 28/01/09 Trienni MA Alcalde 
106 28/01/09 Trienni ER Alcalde 
107 29/01/09 Aprovació nòmina mes de gener Alcalde 
108 29/01/09 Estimació responsabilitat patrimonial 

Carmen Conesa 
Alcalde 

109 29/01/09 Obra menor Santuari  Òscar Figuerola 
110 29/01/09 Devolució fiança plaça Busquets, 5-7 Òscar Figuerola  
111 30/01/09 Sobresseïment expedient caravana sector 

U7 industrial 
Òscar Figuerola 

112 30/01/09 Targeta d'aparcament amb disminució Cati Forcano 
113 30/01/09 Contractació menor advocat OMIC Alcalde 

 
10.- 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 
 


