
 
                 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 

1 DE SETEMBRE DE 2004 
 

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: 20.15 hores 
Hora que acaba: 20.25 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls, alcaldessa accidental 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 Gegori Fraxedas 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental de la corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació de la relació de factures 
3) Presa de coneixement dels preus aplicats a particulars per SOREA SA 
4) Acceptació subvenció Agència Catalana de l’Aigua per sufragar les 



 
                 

 

 
 
 

despeses derivades de la neteja de platges i aigües litorals 
5) Aprovació del conveni de suport al Punt d’Informació Juvenil per part de 

la Diputació de Barcelona 2004-2007 
6) 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 
25 d’agost de 2004 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 DE LA RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses número 01-09-04 corresponent al pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Canet de Mar per un import total de 10.179,20 €. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació adequada i suficient a 
nivell de vinculació econòmica per autoritzar-se els pagaments corresponents 
en les partides vigents del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar de 
l’exercici 2004, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de 
febrer de 2004.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 185 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que 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: 
 
ÚNIC.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació respectivament (fases ADO 
CODI 240) de la relació de despeses número 01-09-04 corresponent al 
pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per un import total de 10.179,20 €. 
 
3.- PRESA DE CONEIXEMENT DELS PREUS APLICATS PER L’EMPRESA 
SOREA SA PER EFECTUAR OBRES A SOL·LICITUD DE PARTICULARS. 
ANY 2004 
 
Atesa la instància presentada en data 2 de juliol de 2004 per part de l’empresa 
SOREA SA en vers a les obres més freqüents que efectua a sol·licitud de 
particulars.  
 
La Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, acorda per unanimitat: 



 
                 

 

 
 
 

 
PRIMER.-  Donar-se per assabentat dels preus aplicats per part de SOREA SA 
durant l’any 2004 en vers a les obres més freqüents que realitza a sol·licitud 
dels particulars segons el quadro annex que s’ajunta a la sol·licitud.  
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA SA als efectes 
oportuns.  
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PER 
SUFRAGAR LES DESPESES DERIVADES DE LA NETEJA DE PLATGES I 
AIGÜES LITORALS 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, per resolució de data 5 d’abril del 2002, feia 
pública la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses 
derivades de la neteja de platges i zones de bany per a l’any 2004. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, va elaborar una memòria de les 
actuacions ha realitzar a la platja entre les que s’inclouria el pla de neteja de 
platges inclòs en el pla d’usos, els objectius i la justificació de l’actuació, la 
descripció detallada els treballs a realitzar, tant manual com mecànicament, la 
durada de la temporada de neteja, els mitjans que s’hi destinaran, així com les 
característiques de la platja, superfícies per zones i estimació dels costos de 
totes les actuacions.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per Decret de l’alcaldia núm. 370 de 
data 12 de desembre del 2003, va acordar:  
 
PRIMER.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per tal de finançar 
les despeses derivades de la neteja de platges i zones de bany per a l’any 2004 de 
30.000 € que representa el 50% del cost de les actuacions.  
 
Atès que per resolució de data 28 de juliol del 2004 del Director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, s’atorga  subvenció a l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
import de 2.000 € amb els condicionaments que consten a la resolució, de 
conformitat amb la proposta de la cinquena Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat:   
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per import de 2.000 € per finançar les despeses 
derivades de la neteja de platges i zones de bany de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar el senyor alcalde per signar els documents necessaris amb 
relació al present acord.  
 



 
                 

 

 
 
 

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUPORT AL PUNT D’INFORMACIÓ 
JUVENIL PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2004-2007 
  
Atès que, el president de la Diputació de Barcelona, en data 15 de juliol del 
2004 va aprovar un conveni, en desplegament del Protocol General “Xarxa 
Barcelona-Municipis de Qualitat 2004-2007”, en el qual, una de les finalitats és 
donar suport al desenvolupament del Servei Municipal de Joventut que presta 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Atès que, ambdues parts en la representació que ostenten, tenen interès en 
desenvolupar el Protocol General a través del present conveni. 
 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la cinquena Tinència de l’Alcaldia de Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de suport al desenvolupament del Servei 
Municipal de Joventut de Canet de Mar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar,  per a l’any 2004, que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Conveni de Suport als Serveis Municipals de Joventut 
 

Dades identificatives 

Codi  Actuació Tipus de suport Aportació de la 
Diputació 

04/Y/14134 Servei Municipal  
Informació Juvenil 

Suport 
econòmic 
 

3.550 € 

Ens local 
que signa el 
conveni: 

Ajuntament de Canet de Mar 

Servei 
Gestor de la 
Diputació: 

Oficina del Pla Jove 

Aquestes dades les heu de reproduir en la justificació de les despeses 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de 
Barcelona 

Immaculada Moraleda Pérez, Diputada Presidenta de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania, en nom i representació d’aquesta Corporació. 
 
Josep M. Esquerda Roset, en qualitat de Secretari de la Corporació i alhora 
fedatari públic de la Diputació. 
 



 
                 

 

 
 
 

  
Ajuntament de Canet 
de Mar 

Joaquim Mas Rius, com a Alcalde de Canet de Mar, degudament autoritzat 
per aquest acte. 
 
Marcel.lí Pons Duat, Secretari i fedatari públic de la Corporació Municipal. 

 
MANIFESTEN 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar  s’ha adherit al Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007 (en endavant “Protocol General”), per la qual cosa, a 
partir d’ara rebrà la denominació “ens local adherit”. 
 
Que el Protocol General va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
de 29 de gener de 2004 sent un instrument dels que s’esmenten, entre d’altres, a 
l’article 125.2 c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Que el Protocol General incorpora els objectius estratègics del Pla d’Actuació del 
Mandat de la Diputació, d’entre els quals destaquen l’increment de la qualitat de vida i 
l’enfortiment de la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels pobles i ciutats de la 
província, a través del suport a les polítiques municipals de joventut. 
 
Que l’Oficina del Pla Jove es planteja actuar amb la màxima eficàcia en tots els àmbits 
que afecten la vida dels/les joves, articulant i donant coherència a les iniciatives que, en 
política de joventut, la Diputació de Barcelona du a terme en els municipis de la 
província, des d’una acció global de govern. 
 
Que un altre dels eixos directors d’aquest Pla és el de potenciar l’autonomia dels joves 
per mitjà dels serveis municipals d’informació juvenil. Per això, l’Oficina de Pla Jove i els 
municipis han de treballar en la millora de la qualitat d’aquests serveis, garantint que 
estiguin equipats informàticament, que hi hagi espai per a l’autoconsulta i l’atenció 
personalitzada dels usuaris, aprofundint en l’especialització temàtica, descentralitzant la 
informació i fomentant la formació dels professionals de la informació juvenil i la seva 
estabilitat laboral. 
 
Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
objecte del present conveni, atesa la seva naturalesa, i d’acord (en el seu cas) amb les 
instruccions de gestió que la Diputació de Barcelona pugui dictar. 
 
Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en desenvolupar el 
Protocol General a través del present conveni, i per aquest motiu el subscriuen d’acord 
amb el clausulat que es conté en les següents 
 
CLÀUSULES GENERALS 
 
FINALITAT  
 
El present conveni té la finalitat de donar suport al desenvolupament dels Serveis 
Municipals de Joventut que presta l’ens local adherit. 



 
                 

 

 
 
 

 
OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
2.1: Ambdues parts pacten complir els compromisos següents: 
 
Per part de la Diputació: 
 
Donar suport a les actuacions en matèria de Serveis Municipals de Joventut d’acord 
amb el que s’especifica en les clàusules específiques. 
 
Per part de l’ens local adherit 
 
La gestió i execució de les actuacions previstes en les clàusules específiques. 
 
2.2: Ambdues parts donaran compliment a aquesta clàusula de forma eficient i d’acord 
amb la normativa que regula el present conveni.   
 
2.3: Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local adherit haurà d’estar 
al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de Barcelona.  
 
2.4: L’ens local adherit farà constar de forma específica (mitjançant cartell, logo…), 
segons el tipus d’actuació i les instruccions que es dictaran al respecte, la seva 
pertinença a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
2.5: Juntament amb la justificació de les despeses, l’ens local adherit presentarà un 
informe-memòria de les actuacions realitzades en el marc del conveni. 
 
VINCULACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT DE LA XARXA 
 
Les actuacions s’ajustaran i participaran dels criteris que es defineixin amb caràcter 
general com a paràmetres de qualitat per a les actuacions que es desenvolupin en 
desplegament del Protocol General. 
 
VIGÈNCIA  
 
4.1: La vigència d’aquest conveni, pel que fa a les aportacions econòmiques de la 
Diputació de Barcelona expressades en la clàusula segona  comprendrà des de l’u de 
gener de 2004 fins el trenta-un de desembre de 2004, sens perjudici de la seva possible 
pròrroga mitjançant acord exprés.     
 
4.2: Les pròrrogues tindran caràcter anual i s’aprovaran per part de l’òrgan competent 
de la Diputació a proposta de la Comissió Mixta de Seguiment del conveni, a través 
d’un Annex anual que determini la forma i la quantia de la col·laboració de la Diputació.  
 
4.3: La vigència del conveni i dels seus annexos s’ajustarà en tot cas a la vigència del 
Protocol General, que finalitza el trenta u de desembre de 2007.    
 
JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES  
 
5.1: Per fer efectiva l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, cal que l’ens 
local adherit presenti, de forma independent per cadascun dels programes objecte 



 
                 

 

 
 
 

d’aquest conveni, al Registre General de la Diputació un certificat del 
secretari/interventor de l’ens amb el vist-i-plau del president de l’entitat, en el que hi 
constin els apartats següents: 
 
Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui: 
número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 
 
Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 
 
Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del 
seu cost.  
 
5.2: En el cas que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de la Diputació 
s’ajustarà a la baixa. 
 
6.3: Un cop finalitzada l’actuació es trametrà la documentació relativa al seu 
acabament. 
 
MODIFICACIONS  
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per l’ens local adherit 
i per la Diputació de Barcelona.  
 
INCOMPLIMENT  
 
7.1: L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
7.2: La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en 
aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
7.3: Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 
7.4: L'incompliment per l'ens local beneficiari dels compromisos assumits determina, 
amb el tràmit d'audiència previ a l'ens local afectat, la suspensió de l'ajut econòmic 
atorgat i el reintegrament, si s'escau, dels ajuts econòmics rebuts.  
 
CAUSES D’EXTINCIÓ  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 
Per resolució, d’acord amb el pacte vuitè. 



 
                 

 

 
 
 

 
Per avinença de les parts signatàries. 
 
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
MARC NORMATIU  
 
9.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General, 
constitueixen la llei del present conveni. 
 
9.2: Règim jurídic general d’aquest conveni: 
 
Les disposicions esmentades a la clàusula 2a i als punts 4 i 5 de la clàusula 9a del 
Protocol General. 
 
Les estipulacions del Capítol 1 del Títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat d’aquelles que siguin 
incompatibles amb les disposicions esmentades anteriorment, o amb l’economia del 
present instrument. Amb les mateixes excepcions, són d’aplicació subsidiària les 
normes que disciplinen la contractació de les administracions públiques. 
 
9.3: L’objecte del present conveni determina que també li sigui d’aplicació:  
 
Les instruccions de gestió que la Diputació de Barcelona pugui dictar. 
 
La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les Xarxes.  
 
Les clàusules que s’annexin a aquest conveni quan la naturalesa de l’actuació així ho 
requereixi. 
 
JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens local adherit al 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-20007. Alhora, seran 
aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present 
conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor 
material de les actuacions.  



 
                 

 

 
 
 

 
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES  
 
Primera: OBJECTE 
 
1.1.El present conveni té per objecte: 
 

Línia d’actuació (clàusula 4a  
del Protocol General) 

Increment de la qualitat de vida dels pobles i ciutats. 
Enfortiment de la dimensió cívica, ciutadana i 
democràtica dels pobles i ciutats. 

Política local que es fomenta Joventut 
Tipologia del projecte Activitats i Serveis 

 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local adherit i l’interès provincial: 
 
L’interès específic de l’ens local adherit es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté 
al seu favor l’art.4 de la Carta Europea d’Autonomia Local, les competències legals de 
l’ens local adherit en matèria o sector afectats, i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 
 
Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i les competències provincials següents: 
 
Coordinació dels serveis municipals entre si, amb la finalitat que la seva integració en 
un sistema o xarxa d’abast provincial, possibiliti la seva prestació integral i adequada en 
tot el territori provincial d’acord amb uns nivells mínims i homogenis de qualitat, de tal 
forma que tots els residents de la província de Barcelona puguin gaudir d’un grau de 
qualitat de vida digne, independentment de quin pugui ser el seu lloc de residència o 
l’ens local de qui reben les prestacions corresponents. 
 
Assistència i cooperació envers els municipis.  
 
Cooperació en el foment del desenvolupament econòmic del territori. 
 
Foment i administració del interessos provincials. 
 
Segona: OBLIGACIONS 
 
2.1. Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
Per part de la Diputació 
 

Actuació/ns Tipus de suport Periodificació  
de la despesa 

Aportació DB 
(euros) 



 
                 

 

 
 
 

Servei  Municipal 
d’Informació Juvenil 
 

Econòmic 2004 3.550 € 

Total Aportació 
Diputació 

TRES MIL CINC-CENTS  CINQUANTA 
EUROS Suport econòmic 

 
Per part de l’Ajuntament : 
 
Participar en el conveni d’informació juvenil amb els municipis de: 
 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Malgrat de Mar,  Palafolls, Pineda de 
Mar i Tordera. 
 
i comprometre’s en aquest àmbit d’actuació a: 
 
Per difusió del servei municipal d’informació juvenil entre els joves. 
 
Col·locar, en lloc ben visible, un rètol que identifiqui els serveis dels respectius 
ajuntaments com a Servei Municipal d’Informació Juvenil. 
 
Treballar de forma coordinada amb els altres punts d’informació del conveni en la 
programació de campanyes d’informació i activitats. Participar en les reunions de 
coordinació tant a nivell polític com tècnic. 
 
Participar en el programa de formació que la Diputació de Barcelona ofereix als 
informadors i a les informadores juvenils. 
 
Desenvolupar actuacions per tal d’implementar les noves tecnologies als Punts 
Municipals d’Informació Juvenil, així com difondre el seu coneixement i la presència 
activa dels joves. 
 
Participar en les iniciatives de treball en xarxa que ha implementat l’Oficina del Pla 
Jove, com la base de dades d’activitats i recursos municipals i el canal de joves de 
Lamalla.net. 
 
Tercera: SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
1. Nom de l’òrgan de seguiment i membres que l’integren: 
 
Es constitueix la Comissió Mixta de Seguiment del conveni. 
 
Aquest òrgan està integrat per: 
 
La Diputada delegada de Joventut o persona en qui delegui. 
 
L’Alcalde o persona en qui delegui. 
 
Un representant de l’Oficina del Pla Jove i un de l’Ajuntament. 
 



 
                 

 

 
 
 

Actuarà com a secretari/ària el/la tècnic/a de l’Oficina del Pla Jove responsable del 
seguiment, que preparà la convocatòria i redactarà l’Acta d’Avaluació. Tanmateix, 
podran assistir a aquesta comissió, en qualitat d’assessors/es, els experts/tes que les 
parts considerin convenients, amb veu però no vot. 
 
2. Són competències d’aquesta Comissió Tècnica de Seguiment: 
 
Fer el seguiment dels serveis concertats. 
 
Vetllar pel compliment de les condicions de qualitat pactades en aquest conveni. 
 
Proposar, a l’òrgan competent per la seva aprovació, les modificacions, i la resolució 
anticipada, si s’escau, d’aquest conveni. 
 
Proposar, si s’escau, a l’òrgan competent per a la seva aprovació, les pròrrogues al 
conveni. 
 
3. Periodicitat: 
  
L’òrgan de seguiment del conveni es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i 
almenys, una vegada a l’any. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 
Barcelona, a  
 
PER L’AJUNTAMENT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” 
 
SEGON.- Aprovar el següent clausulat de l’annex al conveni per l’any 2004. 
L’Ajuntament de Canet de Mar, participa en el conveni d’informació juvenil amb 
els dels municipis de: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Malgrat 
de Mar, Pineda de Mar, Palafolls i Tordera. 
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa de TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA 
EUROS  - 3.550 € - per al pagament de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Barcelona, amb càrrec a la partida 46250.5081.452B0.7020000 de l’exercici 
2004.  
 
6.- 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 20.25 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa accidental 
 



 
                 

 

 
 
 

 
 
Cristina Cabruja Sagré    Ibis Puig Valls 
 
 


