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

DATA  1 DE FEBRER DE 2006 
 
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: 21.26 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 
 

HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 
 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Aprovació pla de seguretat i salut restauració tribuna casa museu 



6) Nomenament representant davant l’assemblea de la xarxa local de 
consum 

7) Aprovació pla de comunicació de l’Ajuntament de Canet de Mar 2004-
2007 i la seva revisió per a la segona meitat del mandat 

8) Aprovació addenda conveni horitzó 
9) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
25 de gener de 2006 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 RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 191 a 372 ambdós inclosos,  de la relació núm. 04/06 del 
pressupost ordinari de la corporació, segons  relació adjunta i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
de  2005, prorrogat pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 04/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 545.872,58 €. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 1 de febrer de 2006, per import de 
209.962,68 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  any 2006, pròrroga del 2005, aprovat 
per D.A. de data 21 de desembre de 2005. 
 



Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de febrer de 2006, per 
import de 209.962,68 EUR, corresponent a la relació de despeses de la 
mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006, pròrroga 
del 2005. 
 
4. LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA RP PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI UBICAT AL CARRER SANTÍSSIMA TRINITAT 
NÚMERO XX 
 
Vista la instància presentada per la senyora RP en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per l’enderrocament edifici ubicat 
al carrer Santísima Trinitat, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta de data 7 de novembre de 2005, el contingut del 
qual és: 
 

 “Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es volen realitzar consisteixen en fer 
l’enderroc de l’edifici situat al C/ Santíssima Trinitat, XX 

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes 
Subsidiàries, ara bé, per tal de completar l’expedient, manca presentar la 
següent documentació: 
 
Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les 
obres s’executaran per una empresa constructora competent i que al 
davant d’aquestes, a més de la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat 
que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució 
dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la 
direcció facultativa. 
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de 
la brigada municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 
façana de l’immoble que es vol enderrocar (telèfon de la parada de taxis,  
senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat 
públic). 

 
Finalment, indicar, que per tal de poder iniciar els treballs d’enderroc, el 
titular de la llicència haurà d’ obtenir a la demarcació de carreteres de 



l’estat a Catalunya la preceptiva autorització d’aquest organisme, per 
trobar-se la finca a la zona d’afectació de la N-II”. 
 

Vist el nou informe per la tècnica de data 13 de novembre de 2005 manifestant 
que: 
 

“Revisada la documentació  de referència, es constata que es tracta del 
document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les 
obres s’executaran per una empresa constructora competent i que al 
davant d’aquestes, a més de la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat 
que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució 
dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la 
direcció facultativa. 
 
Per altra banda, el sol·licitant de la llicència informa que la tramitació del 
permís de la demarcació de carreteres de l’estat de Catalunya està en 
procés. S’indica que és condició imprescindible obtenir aquest permís 
abans d’executar les obres d’enderroc i, conseqüentment, abans de 
concedir la llicència d’enderroc. Tal com s’indica a l’art. 13 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar”. 

 
Atès que la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya ens ha enviat en 
data 23 de gener de 2006 l’autorització per a l’enderrocament de l’edifici. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 26 de gener de 
2006 el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta de 
l’autorització de la Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya per a 
executar les obres d’enderroc del C/ Santíssima Trinitat, XX. 
 
La documentació presentada complementa l’expedient, per tant, tal i com 
ja es va indicar als informes anteriors, les obres d’enderroc proposades 
s’ajusten a les previsions de les Normes, per tant, s’informa favorablement 
a la sol·licitud de llicència d’obres d’enderroc, tot recordant, que abans de 
l’inici de les obres caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i 
instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic(*)).  

 
(*) Pel que fa a l’enllumenat públic, abans de l’inici de les obres, caldrà 
posar-se en contacte directament amb el responsable del servei 
d’enllumenat (JR). 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 30 de gener de 
2006. 
 
RESULTANT que s’han complerts 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 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora RP per a l’enderrocament 
edifici ubicat al carrer Stma. Trinitat número XX, d’acord al projecte de 
l’arquitecte David Sainz Viladecans, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
a l’arquitecta-tècnica municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent trenta-dos euros amb quaranta-nou cèntims 
(132,49 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-onze euros amb 
vuitanta-nou cèntims (111,89 €). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de seixanta-sis euros amb 
vint-i-quatre cèntims (66,24 €) en concepte de garantia per valors urbanístics en 
risc i la quantitat de sis mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-quatre 
cèntims (6.255,44 € en concepte de fiança per residus de la construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de l’acabament de 
les obres i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe tècnic cal recordar que abans de l’inici 
de les obres caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada municipal per 
tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions 
publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, 
plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic(*)).  
 
(*) Pel que fa a l’enllumenat públic, abans de l’inici de les obres, caldrà posar-
se en contacte directament amb el responsable del servei d’enllumenat (JR). 
 
5. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT RESTAURACIÓ TRIBUNA 
CASA MUSEU 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 d’agost de 
2005, va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 



restauració de la tribuna de la Casa Museu Domènech i Montaner i del Col.legi 
d’Arquitectes, així com del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació mitjançant concurs, per procediment obert de les esmentades 
obres i exposar al públic pel termini de 30 dies, en els termes de l’article 37 del 
ROAS i al mateix temps es va convocar concurs. 
 
Atès que l’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci publicat al BOP núm. 196 de data17 d’agost de 2005 i al 
DOGC núm. 25088 de data 16 d’agost de 2005. 
 
Atès que en data 12 de setembre de 2005, la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de Barcelona va informar favorablement el projecte de restauració de la 
tribuna de l’edifici de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de novembre de 2005 
va adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres de restauració de 
la tribuna de la casa museu, a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SL, pel 
preu cert i global de 143.113.29€, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives, particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que fa a 
les millores ofertades. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat en data 16 de gener de 2006 un 
projecte de Pla de Seguretat i Salut de l’obra esmentada. 
 
Vist l’informe de data 27 de gener de 2006 emès per l’arquitecte municipal, el 
Sr. Ignasi de Moner i de Castellarnau, autor de l’estudi de seguretat i 
coordinador de seguretat del projecte, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Es presenta a aprovació el Pla de seguretat corresponent a l’obra 
Restauració de la tribuna de la façana de la casa museu Lluís Domènech i 
Montaner, a la Riera Gavarra de Canet de Mar. 

 

El Pla s’ajusta al contingut de l’estudi de seguretat redactat i es correspon 
a l’obra que cal executar per ala reparació de la tribuna segons el Projecte 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

S’informa favorablement a l’aprovació del Pla de Seguretat.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa 
a l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra de restauració de la 
tribuna de la façana de la casa museu Lluís Domènech i Montaner, a la riera 
Gavarra de Canet de Mar, presentat pel contractista adjudicatari de les obres, 
l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, S.L. 
 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per 
tal que, de conformitat amb allò que es disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
6. NOMENAMENT REPRESENTANT DAVANT L’ASSEMBLEA DE LA 
XARXA LOCAL DE CONSUM 
 
En data 31 d’octubre de 2002 va ser aprovada pel Ple de la Diputació de 
Barcelona la creació de la Xarxa Local de Consum, amb la finalitat que 
constitueixi una eina eficaç per als municipis, i que, alhora, potenciï i millori la 
política de col·laboració que la Diputació de Barcelona ve desenvolupant en 
aquest àmbit amb els municipis de la província. En concret, des de l’any 1991 
s’han signat 200 convenis de col·laboració en matèria de defensa dels 
consumidors i usuaris. 
 
L’experiència ha estat fructífera i ben valorada pels municipis. No obstant això, 
la situació que presenten els serveis municipals de defensa del consumidor, la 
seva dispersió, heterogeneïtat, mancances i insuficiències i les difícils 
perspectives de futur d’algun d’aquests serveis exigia modificar l’actual política 
de col·laboració. 
 
La Xarxa Local de Consum ha estat creada per ajudar a superar aquesta 
situació, a consolidar i millorar els serveis existents, a constituir-ne de nous on 
sigui possible i a dotar-los d’eines i recursos. 
 
La participació dels municipis a la Xarxa Local de consum s’instrumenta 
jurídicament mitjançant la formalització i signatura d’un conveni marc d’adhesió, 
el model del qual va ser aprovat per la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 30 de gener de 2003, i publicat al BOPB núm. 42, en data 
18 de febrer de 2003, pp. 21-23. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de 12 de maig de 2004, la 
signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa. 
 
Atès que la Sra. Marga Dordella i Cirera, Presidenta delegada de l’Àrea de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, ha demanat a tots els 
ajuntaments integrants de la Xarxa Local de Consum que nomenin un 
representant de cada municipi, per tal de poder procedir a la constitució de 
l’Assemblea General, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
promoció econòmica, comerç, turisme i règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.- Nomenar la Sra. Marisol Pacheco Martos, regidora de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme i de Règim Interior, com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar davant l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona. 
 
7. APROVACIÓ PLA DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 2004-2007 I LA SEVA REVISIÓ PER A LA SEGONA MEITAT DEL 
MANDAT. 
 
L’Àrea de Comunicació va elaborar al desembre de 2003, un Pla de 
Comunicació per al mandat 2003-2007.  Al Pla es feia una anàlisi de la situació 
específica de l’Àrea i general de l’Ajuntament a l’inici del mandat i es marcaven 
unes fites per a l’any 2004.  
 
El Pla compta amb un annex que fa referència a l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, vinculat a l’Àrea de Comunicació.   
 
Tenint en compte la vigència encara del Pla, les tasques fetes fins avui i els 
projectes per als propers dos anys, la Regidoria de Comunicació ha volgut fer-
ne una revisió i sotmetre la totalitat del Pla a l’aprovació de la Junta de Govern 
Local,  centrant les actuacions en el període 2005-2007. 
 
Per aquest motiu d’acord amb la regidoria de comunicació, s’acorda per 
unanimitat:  
 
ÚNIC.-  Aprovar el Pla de Comunicació 2004-2007 i la revisió per  la segona 
meitat del mandat (període 2005-2007) 
 
8. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI HORITZÓ 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2002 es va signar un conveni de 
col·laboració entres el ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes 
escolaritzats al CPEE l’Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
Atès que el CPEE l’Horitzó és l’únic centre públic d’educació especial de la 
zona de l’Alt Maresme que està ubicat físicament al terme municipal de Pineda 
de Mar i que és l’escola de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt 
Maresme. 
 
Atès que l’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració econòmica 
de cada un dels diversos ajuntaments de l’Alt Maresme, en funció del nombre 
d’alumnes que tinguin escolaritzats al CPEE L’Horitzó i en la clàusula sisena 
preveu que la durada del conveni és d’un any i que es pot prorrogar de mutu 
acord i manifestat de manera expressa per a cada una de les parts. 



 
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 Tinència de l’Alcaldia d’Educació i Infància s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.-  Aprovar la tercera addenda al conveni, el text literal de la qual es 
transcriu a continuació: 
 

“TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME QUE TENEN ALUMNES 
ESCOLARITZATS EN EL CPEE L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, I EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 
 
A Mataró, xx de març de 2006 
 
ES REUNEIXEN: 
 
D’una part el Sr. Pere Almera i Puiggròs, que actua en qualitat de president 
del Consell Comarcal del Maresme,  
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Miquel Rubirola i Torrent, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Andreu Majó i Roca , que actua en qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament de Arenys de Munt, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Josep Basart i Pinatel·li, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Calella, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, que actua en qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
 
D’altra part l’Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, que actua en qualitat 
d’alcaldessa de l’Ajuntament de Malgrat de Mar,  
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, que actua en qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament de Palafolls, 
 
D’altra part l’Il·lm. Joan Morell i Comas, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
 



D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Susanna, 
 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, que actua en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Tordera, 
 
MANIFESTEN: 
 
PRIMER.- Que en data 26 de novembre de 2002 es va formalitzar el 
“Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que 
tenen alumnes escolaritzats en el  
 
CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, 
per part de totes les parts implicades.  
 
SEGON.- Que en data 19 de maig de 2004 es va formalitzar la primera 
addenda al conveni. 
 
TERCER.- Que en data 17 de març de 2005 es va formalitzar la segona 
addenda al conveni. 
 
TERCER.- Que la clàusula sisena preveu que la durada del conveni és 
d’un any natural, podent-se prorrogar de mutu acord, manifestat de manera 
expressa per cada una de les parts. 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents  
PACTES: 
 
PRIMER.- Modificar pel curs escolar 2005/2006 el “Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes 
escolaritzats en el CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal 
del Maresme”, respectant l’aportació econòmica de 300.-€ per alumne i 
curs, d’acord el pacte primer de la segona addenda al conveni. 
 
SEGON.- Establir que l’addenda d’aquest conveni fa referència al curs 
escolar 2005/2006, i per aquest motiu l’aportació econòmica de cada 
Ajuntament estarà en funció del nombre d’alumnes escolaritzats aquest 
curs.” 

 
9. 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 21.30 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 



 


