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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
19 D’OCTUBRE DE 2011 

 
              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: 18.30 hores 
Hora que acaba: 19.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria  Mompel  Tusell,  secretària  de  la  corporació.  També  hi  assisteix  l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

de data 13.10.11 
2)  Aprovació relació de despeses 
3)  Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del 

funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal per al curs 2010-2011 i acceptació de la subvenció 

4)  Acceptació subvenció cursos de formació ocupacional del servei d’ocupació de 
Catalunya 2011 

5)  Aprovació devolució ICIO i fiances obres no executades del C/ Xaró Baix número 
xx 

6)  Aprovació devolució fiança residus de construcció obres via Figuerola xx 
7)  Relació de decrets des del dia 3 fins al dia 7 d’octubre de 2011 
8)  Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 13.10.11 
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Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 13 d’octubre 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, per unanimitat 
se n’acorda l’aprovació. 
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2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de  despeses de data   20 d’octubre de 2011, i per import de 
146.231,26 €, corresponent a la relació de la matexia data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que 
s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2011, que fou 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de gener de 2011. 

 
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 Tinència de l’Alcaldia 
d’Intervenció, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 20 d’octubre de 2011, per import 
de 146.231,26 €, corresponent a la relació F/2011/21 de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2011/9 de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 1.708,78 €. 

 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 

 
3.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 2011 

 
D’acord amb la resolució EMO 124/2011, de 6 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 
TRE/563/2009 de 22 de desembre 2009, i s’obre la convocatòria per a  la concessió de 
subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives       adreçades 
prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur, per a l’any 2011. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, va aprovar mitjançar Decret núm.595/2011 de 
data 23 de juny de 2011, la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
realització d’accions formatives durant l’exercici 2011, a l’empara de la resolució 
TRI/790/2007, de 28 de febrer de 2007, per la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional i ocupacional del Pla FIP, que preveu 
l’ordre de 14 de gener de 2000, modificada per l’Ordre de 28 de febrer de 2002 i 
l’Ordre de 23 d’abril de 2002. 

 
Atès que, mitjançant Resolució de data 6 d’octubre de 2011, dictada pel Director  de la 
Xarxa Ocupacional es va acordar atorgar la subvenció per un import total de 31.008,00 
euros a càrrec de la corresponent partida pressupostària, per a la realització de l’acció 
de  formació següent: 

 
60469/001 Auxiliar d’infermeria en geriatria...........31.008,00 € 

 
Atès que, un cop verificat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya l’acompliment 
de la condició de presentació de la documentació relativa als cursos esmentats, s’ha 
autoritzat  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  l’inici  de  l’execució  de  les  accions 
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esmentades, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de 31.008,00 
euros per a la realització del curs d’“Auxiliar d’infermeria en geriatria i iniciar l’execució 
de l’acció  a l’exercici 2011. 

 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la 
subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament , Sr. Jesús Marín i Hernàndez, per signar 
els documents que siguin necessaris. 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL SOSTENIMENT DEL 
FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL DE TITULAIRTAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011 I ACCEPTACIÓ 
DE LA SUBVENCIÓ. 

 
Atès que l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament , la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al 
finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de 
les corporacions locals estableix que el Departament d’Ensenyament  subvencionarà 
el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries. 

 
Vist que per al curs 2010-2011 el Departament d’Ensenyament atorga una subvenció 
de 1.600€ per alumne equivalent. 

 
Atès que la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, en l’article 38   estableix que “les transferències, les subvencions 
directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres 
persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s’han de formalitzar 
mitjançant convenis”. 

 
Vist que el Departament d’Ensenyament ha tramès el text de conveni a signar i que 
aquest s’ha trobat, segons el redactat que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
MITJANÇANT   EL   DEPARTAMENT   D’ENSENYAMENT   I   L’AJUNTAMENT   DE 
CANET DE MAR PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITUTLAIRTAT 
MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011 

 
D’una part, la Sra. M. Jesús Mier Albert, secretaria general d’Ensenyament, actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en 
diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930 de 28.7.2011). 
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D’altra banda l’Il·lm Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de 
les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar 
el present conveni i 

 
EXPOSEN: 

 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el 
Departament  d’Ensenyament  ha  de  subvencionar  el  sosteniment  de places  per  a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 

 
L’ Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament , la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament 
del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les 
corporacions locals estableix que el Departament d’Ensenyament  subvencionarà el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries. 

 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament 
l’import que s’atorga és de 1.600 euros per alumne equivalent i curs. 

 
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i com 
es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni. 

 
El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret   legislatiu   3/2002   de   24   de   desembre,   regula   les   subvencions   i   les 
transferències de la Generalitat de Catalunya. 

 
El  capítol  II  del  títol  IX  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de 
col·laboració entre administracions públiques. 

 
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni, 
mitjançant l’adopció de les següents 

 
CLÀUSULES: 

 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament  de 
Canet de Mar destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d’ensenyament, per un import de 262.400,00 euros. L’activitat que se subvenciona és 
l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011, a raó de 1.600,00 euros per 
alumne equivalent, amb el detall següent: 

 
Centre                                               Alumnes Equivalents Import € 
08063187 Llar d’infants El Palauet            164                               262.400,00 
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SEGONA.- L’aportació del Departament  d’Ensenyament és el resultat d’aplicar  el 
mòdul de 1.600,00 euros per a cada alumne equivalen. La subvenció atorgada anirà a 
càrrec al crèdit EN0119 D/4600000700/421A/0000 del pressupost de l’any 2011. 

 
TERCERA.- Per al pagament de la totalitat de la subvenció l’Ajuntament de Canet de 
Mar haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics-Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 7 de novembre de 2011, la 
documentació següent: 

- Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció. 
- Certificació del secretari/a o interventor7a de la corporació sobre la despesa del 

servei  del  curs  escolar  2010-2011  desglossat  per  despeses  de  personal  i 
despeses de funcionament. 

- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix 
concepte,concedides  per  altres  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o 
internacionals. 

 
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

 
L’Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiari 
d’una subvenció mitjançant la presentació de les declaracions responsables 
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet al control financer i facilitarà tota 
la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que 
disposa l’article 92.2h del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i 
haurà de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració. 

 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de subvencions, 
podrà dona lloc a la revocació de la subvenció. 

 
CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts  en el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002 de 24 de novembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 
17 de novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de 
les quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei 
anteriorment esmentats. 

 
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 
30 de novembre de 2011. 

 
SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni: 

a)  El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b)  La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
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c)  Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
 

VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució  i  els  efectes  d’aquest  conveni  seran  resoltes  per  la  consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà 
interposar-se recurs contenció administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació 
infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011 

 
SEGON.- Acceptar la subvenció per import de 262.400€ concedida mitjançant conveni. 

 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 

 
5.- DEVOLUCIÓ ICIO I FIANCES OBRES NO EXECUTADES DEL CARRER XARO 
BAIX NÚMERO xx. 

 
Vista la instància presentada per la senyora SVB, en nom i representació d’ella mateixa, 
en virtut de la qual sol·licita la devolució de l’impost sobre construccions  i  fiances  
dipositades  amb  la  sol.licitud  de  llicència  d’obres  per  a l’ampliació del bany de la 
vivenda ubicada al carrer Xaro Baix número xx. 

 
Vist  l’informe  del  Cap  de  Disciplina  Urbanística  de  data  1  de  juny  d’enguany,  el 
contingut del qual és: 

 
“Practicada una inspecció visual al lloc referenciat, s’ha constatat que les obres 
sol·licitades en el seu dia per la senyora SVB no s’han efectuat”. 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 14 d’octubre 
manifestant que: 

 
“Vist l’escrit presentat per la senyora SVB,   en el qual sol·licita el retorn de les 
quantitats abonades en concepte d’ICIO així com de les fiances dipositades, puix que 
les obres d’ampliació del bany al carrer Xaro Baix número xx, baixos, per a les quals 
va sol.licitar llicència d’obres no es duran a terme, la tècnica que subscriu en 
considera el següent: 

 
Pel que fa el retorn de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 
l’article 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’any 2011 estableix el següent: 

 
L’Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  és  un  tribut  municipal 
indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme 
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municipal,  de  qualsevol  construcció,  instal·lació  o  obra  per  a  la  qual  hom 
exigeixi l’obtenció de la  llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagin 
obtingut  o  no  les  esmentades  llicències,  sempre  que  la  seva  expedició 
correspongui a l’Ajuntament. 

 
Atès que consta a l’expedient un informe del cap de disciplina urbanística, de data 1 de 
juny de 2011, en el qual constata que les obres no s’han portat a terme, la funcionària 
sotasignant informa favorablement sobre el retorn de la quantitat abonada en concepte 
d’ICIO, i de les fiances dipositades següents: 

 
ICIO: ................................................................... 24,00 € 
Garantia pels valors urbanístics en risc ............... 60,00 € 
Fiança per residus de la construcció ................. 150,00 € 

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior criteri”. 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-     Autoritzar  la  devolució  de  l’impost  sobres  construccions  i  fiances 
dipositades per la senyora Silvia Vallbona en data 26 de maig de 2011 i pels següents 
imports: 

 
ICIO: ................................................................... 24,00 € 
Garantia pels valors urbanístics en risc ............... 60,00 € 
Fiança per residus de la construcció ................. 150,00 € 

 

 
 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a intervenció. 
 

6.- DEVOLUCIÓ FIANÇA RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ OBRES A VIA FIGUEROLA, 
xx. 

 
Vista la instància presentada per la senyora GIMR, en nom i representació de la 
mercantil Promociones Inmobiliarias y Construcciones Aqualina S.L., demanant la 
devolució de la fiança de residus dipositada per a les obres del carrer Via Figuerola, xx 

 
Atès que mitjançant resolució número 345 de data 29 d’abril de 2010, es va concedir 
llicència de primera ocupació pels sis habitatges unifamiliars en filera ubicats a Via 
Figuerola  número  xx,  quedant  pendent  de  retornar  la  fiança  de  residus  de 
construcció dipositats en data 31 d’octubre de 2008 per import de 1.550,58 €, fins a la 
presentació del certificat de residus emès per un centre autoritizat per la Generalitat. 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2010, el contingut del qual 
és: 

 
“Vist l’escrit presentat per la Sra. GIMR, en nom i representació de la mercantil 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES AQUALINA, SL en el qual 
sol·licita el retorn de la fiança per residus de les obres de construcció d’uns 
habitatges a la Via Figuerola, xx, la tècnica que subscriu en considera el següent: 

 
En virtut del Decret 345/2010, de 29 d’abril, de la tinència d’alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, ja es va resoldre concedir a la mercantil PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES AQUALINA, SL la llicència de primera 
ocupació i el retorn de la garantia pels valors urbanístics en risc, quedant pendent el 
retorn de la garantia per residus. 

 
Segons disposa l’article 27 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, la devolució del dipòsit constituït com 
a validesa de la llicència atorgada es farà a sol·licitud de l’interessat i es produirà quan 
es justifiqui que s’han acomplert totalment i satisfactòriament les obligacions que 
aquestes garantien. 

 
Vist  el  certificat  de  transport  i  de  gestió  de  terres,  runes  i  altres  residus  de  la 
construcció en instal·lació autoritzada, s’informa  favorablement el retorn de la fiança 
sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Autoritzar  la  devolució  de  la  fiança  de  residus  dipositada  en  data  31 
d’octubre de 2008 per la mercantil Inmogename S.L., per a la construcció de sis 
habitatges al carrer Via Figuerola número xx, per un import de mil cinc-cents cinquanta 
euros amb cinquanta-vuit cèntims (1.550,58 €). 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a Intervenció. 

 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 3 FINS AL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2011 

 
Núm. Data Resum 

876 03/10/2011 Resolució sancionador civisme BK 
877 03/10/2011 Resolució sancionador civisme MJ 
878 03/10/2011 Resolució sancionador civisme KK 
880 05/10/2011 Despeses setmanals 
881 05/10/2011 Modificació acord lloguer Camp de Futbol 
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882 05/10/2011 Resolució sancionador civisme SF 
883 05/10/2011 Resolució sancionadora civisme SF 
884 05/10/2011 Incoació expedients de trànsit 
885 05/10/2011 Imposició sanciones persones físiques 
886 05/10/2011 Imposició sanciones persones jurídiques 
887 06/10/2011 Resolució sancionador civisme JAF 
888 06/10/2011 Resolució sancionador civisme JF 
889 06/10/2011 Incoació expedient sancionador d'animals a la Sra. AJ 
890 06/10/2011 Modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit 
891 06/10/2011 Contractació informàtic suplència vacances 
892 07/10/2011 Modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit 
893 07/10/2011 Denegació pròrroga R. Pinar, XX PIEVESTO 

 
8.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.10 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
 
 
 

Núria Mompel Tusell Jesús Marín i Hernàndez 


