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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

 
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:17:10 
Hora que acaba: 18:52 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 

 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/45 ordinari 14/11/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Llibre Decrets primera quinzena novembre 2019 
2.1.2. Relació Decrets del 4 al 10 de novembre 2019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/45 ordinària 14/11/2019 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
14 de novembre de 2019 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. 
2. Propostes 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. LLIBRE DECRETS PRIMERA QUINZENA NOVEMBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de decrets corresponents a la 
primera quinzena del mes de novembre de 2019. 
 
2.1.2. RELACIÓ DECRETS DEL 4 AL 10 DE NOVEMBRE 2019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 4 al 10 de novembre de 2019. 
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3. Propostes urgents 
 
Lʼalcaldessa i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18dʼabril, i 83 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual sʼaprova el Reglament dʼor-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la considera-
ció dels presents la declaració dʼurgència dʼun punt no inclòs a lʼordre del dia. Un 
cop sotmès a la urgència dʼaquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 
 
3.1.1. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/1892 Decret convocatòria Ple ordinari 07112019 04/11/2019
RESAL2019/1893 Resolució canvi de nom activitat 04/11/2019
RESAL2019/1894 Decret exp.107336 04/11/2019
RESAL2019/1895 Decret exp.109866 04/11/2019
RESAL2019/1896 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_46 04/11/2019
RESAL2019/1897 Decret RESOLUCIÓ civisme RDF 04/11/2019
RESAL2019/1898 Decret Convocatòria JGL ordinària 07112019 05/11/2019
RESAL2019/1899 Resolució factures a cobrar residus tercer trimestre 2019 05/11/2019
RESAL2019/1900 decret denegació festa pizzeria italia 05/11/2019
RESAL2019/1901 Resolució nomenament membres Mesa contractació obres c Josep Mora 06/11/2019
RESAL2019/1902 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Club Escacs Canet 06/11/2019
RESAL2019/1903 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 C.P. At 06/11/2019
RESAL2019/1904 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Alex Castejón 06/11/2019
RESAL2019/1905 Decret definitiu justificació alꞏlegacions subvenció 2018 Patinatge 06/11/2019
RESAL2019/1906 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Tennis Taula 06/11/2019
RESAL2019/1907 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Arianne Delgado 06/11/2019
RESAL2019/1908 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Dracs Atlètic 06/11/2019
RESAL2019/1909 Decret d'Alcaldia d'aprovació i exposició pública padró EB SC201910 i SE201911 06/11/2019
RESAL2019/1910 Decret aprovació llista admesos convocatòria agent lliure 06/11/2019
RESAL2019/1911 Decret d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos plaça caporal 06/11/2019
RESAL2019/1912 Decret aprovació llista admesos convocatòria agent mobilitat 06/11/2019
RESAL2019/1913 Decret sobreseiment procediment Sr 07/11/2019
RESAL2019/1914 Resolució inadmissió exp 07/11/2019
RESAL2019/1915 (D) Decret aprovació de factures F_2019_46 Fase ADO 07/11/2019
RESAL2019/1916 (D) Decret aprovació de factures F_2019_45 Fase O 07/11/2019
RESAL2019/1917 Decret 1r TA aprovació quota préstec CONSUM SCV 02112019 07/11/2019
RESAL2019/1918 Decret IMI 04_11 07/11/2019
RESAL2019/1919 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_47 07/11/2019
RESAL2019/1920 Decret d’aixecament de reparament de factures F_2019_48 Fase O 07/11/2019
RESAL2019/1921 Decret PS 04_11 07/11/2019
RESAL2019/1922 Decret AI 04_11 07/11/2019
RESAL2019/1923 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Tennis Canet 07/11/2019
RESAL2019/1924 Decret sollicitud subvenció PUOSC 2020-2024 07/11/2019
RESAL2019/1925 Decret definitiu justificació allegacions subvenció 2018 Marta Also 07/11/2019
RESAL2019/1926 Decret d'Alcaldía 07/11/2019
RESAL2019/1927 Decret d'Alcaldía de justificació de manament 07/11/2019
RESAL2019/1928 (D) Decret d'Alcaldía de justificació de manament 07/11/2019
RESAL2019/1929 (D) Decret vetllada boxa thailandesa pista hockey 08/11/2019
RESAL2019/1930 Decret contractació obres adequació casa conserge Riera Gavarra 08/11/2019
RESAL2019/1931 DECRET OBRA MENOR EUSEBI GOLART 13 08/11/2019
RESAL2019/1932 Decret incoació procediment restauració al c Sta 08/11/2019
RESAL2019/1933 Decret sollicitud activitats catàleg educació per a la salut 2020 08/11/2019
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Fets: 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1626, de data 30 de setembre, es 
va resoldre incoar expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a l’atorgament 
d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’es-
ports, així com aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
havia de regir l'esmentada licitació. 
 
Atès que el plec de clàusules administratives i tècniques particulars es van exposar a 
informació pública durant 20 dies hàbils mitjançant publicació al BOPB de data 10 d’oc-
tubre d’enguany i al DOGC núm. 7980 de data 14 d’octubre d’enguany, sense que s’hagi 
presentat cap alꞏlegació de conformitat amb el certificat emès per la secretària acctal. 
en data 19 de novembre d’enguany.  
 
Atès que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 21 d’octubre 
d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’ha presentat una única 
proposició del Sr. xxx 
 
Atès que en data 21 d’octubre d’enguany, es va procedir a la qualificació de la docu-
mentació administrativa i a l’obertura del sobre A, aixecant-se la corresponent acta per 
part de la Mesa de Contractació. 
 
Vista l'acta d’obertura i valoració dels sobres B, emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 25 d’octubre d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA I VALORACIÓ DEL SOBRE 
B PRESENTAT EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 
L’EXPLOTACIÓ DEL “BAR” UBICAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
Lloc:                  Sala de Juntes  
Data:                 25/10/2019 
Horari:               09:15 h. 
Hi assisteixen:  Pep Tenas Soler, president de la Mesa  
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal 

Dolors Puig Gómez, que actua com a secretària de la Mesa de Contracta-
ció 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és l’obertura i valoració de la documentació inclosa en el sobre B pre-
sentat en el procediment obert per a la concessió administrativa de l’explotació del “bar” ubicat 
al pavelló municipal. 
 
2. El president de la Mesa informa que de l’acta de qualificació de la documentació se’n desprèn 
que l’únic licitador presentat ha aportat la documentació exigida pel PCAP. A continuació es pro-
cedeix a l’obertura del sobre presentat pel Sr. XX, del que en resulta el següent: 
 

Oferta cànon Execució tancament Wifi gratuït
10.200,00 € NO SÍ

 
3. Seguidament és procedeix a efectuar la valoració conforme als criteris següents: 
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a) Millora del cànon municipal: Fins a 65 punts. Podrà ser millorat a l’alça segons la fórmula 

següent: 
 

 
 
 

b) L’execució, sense cost per a l’Ajuntament, d’un tancament amb rivisa i barri de 2 fulles 
amb alçada de 3m i 15m de longitud, acabat galvanitzat i plastificat en color verd: 30 
punts. 
 

c) Oferir wi-fi gratuït als clients: 5 punts. 
 

 Oferta cànon Execució tancament Wifi gratuït TOTAL 
Xavier Nicolau 65 0 5 70 

 
4. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a l’òrgan 
de contractació la proposta d’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del 
“bar” ubicat al pavelló municipal, al Sr. xxx, atès que ha estat el licitador que ha presentat l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules administrati-
ves i de prescripcions tècniques particulars que regeixen la present concessió. 
 
Essent les 09:40 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el president i la 
secretària de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1811, de 28 d’octubre, es va requerir 
al Sr. xxx per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment, aportés el DNI, l’acreditació de la disposició d’una 
assegurança per un import no inferior a 300.000 €, l’acreditació de la solvència tècnica, 
el document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE, el document acreditatiu de l’efectiva 
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar, i la declaració responsable i 
l’oferta econòmica degudament signades, i acredités la constitució a disposició de la 
Tresoreria Municipal d’una garantia definitiva xifrada en 510,00 €. 
 
Vista l’acta emesa per la Mesa de Contractació en data 19 de novembre d’enguany, en 
la que es fa la revisió de la documentació aportada per l’adjudicatari, el contingut literal 
del qual és el següent: 
 
“ACTA DE REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL LICITADOR PROPOSAT 
PER LA MESA COM A ADJUDICATARI EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONCES-
SIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL “BAR” UBICAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
Lloc:                  Sala de Juntes  
Data:                 19/11/2019 
Horari:               11:00 h. 
Hi assisteixen:  Pep Tenas Soler, president de la Mesa  
 Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal 
 Joan Méndez Martínez, interventor 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de Contrac-
tació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

Puntuació = 65 ꞏ 
[Oferta]
(Import_més_alt) 
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1. L’objecte de la sessió és la revisió de la documentació administrativa presentada pel Sr. xxx, 
la qual es va requerir mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1811 de data 28 d’octubre de 
2019. 
 
2. Analitzada la documentació presentada a l’Ajuntament de Canet de Mar a través de la plata-
forma de contractació en data 13 de novembre de 2019, es constata que el licitador proposat 
com a adjudicatari per aquesta Mesa, ha aportat tota la documentació administrativa exigida pel 
PCAP. Tanmateix es constata que en data 12 de novembre d’enguany es va dipositar, en me-
tàlꞏlic, a la Tresoreria municipal un garantia definitiva per import de 510,00 €.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 
150.3 de la LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte, mitjançant procediment obert, per a l’atorgament d’una 
concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal, al Sr. xxx  
amb NIF núm. XXXXXXX, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars (en endavant PCAP), així com la millora proposada en l’oferta presentada pel 
propi licitador i que és el compromís d’oferir el servei de wi-fi gratuït per als clients. 
 
SEGON.- El concessionari està obligat a satisfer a l’Ajuntament de Canet de Mar, a partir 
de la posada en funcionament de l’explotació, un cànon de 5.100,00 € l’any, El pagament 
del cànon s’efectuarà de forma anual durant el primer mes de l’anualitat, efectuant-se el 
corresponent prorrateig el primer i últim any de la concessió, mitjançant transferència 
bancària al compte que indiqui l’Ajuntament. 
 
El cànon de la present concessió, de conformitat amb el que disposa l’art. 103 LCSP, no 
serà objecte de revisió. 
 
TERCER.- La durada de la concessió serà de 2 anys, i comprendrà únicament la tem-
porada 2019-2020 i la 2020-2021 període que comprèn des de la formalització de la 
concessió  i fins 31 de juliol de 2021.  
 
Per acord mutu i exprés de les parts la concessió es podrà prorrogar per dos anys més. 
 
Pel que fa a la finalització de la concessió aquesta coincidirà amb la finalització de la 
temporada esportiva de l’any en que la concessió esgoti la seva vigència, independent-
ment de la data en que s’hagi formalitzat la concessió. 
 
La data d’inici de la concessió és a l’endemà de la seva formalització. 
 
QUART.- L’equip humà que s’adscriurà a l’explotació serà l’ofertat per l’adjudicatari, això 
és: 
 

 JNG, com a autònom 
 MVL, amb una jornada de 20 h 

 
CINQUÈ.- Quan finalitzi la concessió les instalꞏlacions revertiran a l’Ajuntament i el con-
cessionari les haurà de lliurar en bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del 
domini públic. 
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A més a més de les instalꞏlacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material 
adquirit pel concessionari i que ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa 
referència a la clàusula 5 del PCAP, sempre que hagi estat adquirit pel concessionari. 
 
SISÈ.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable 
de la concessió el Tècnic d’esports, Jordi Tomàs Guarch. Les seves funcions seran les 
següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte de la concessió. 
 Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues de la concessió. 
 Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
SETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’adjudicatari, i que es publiqui en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VUITÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al respon-
sable del contracte. 
 
NOVÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar la con-
cessió. 
 
DESÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per re-
querir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització de la concessió com per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
3.2. Acció Social i Ciutadania 
 
3.2.1. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG37/2019 

 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/37/2019 de data 7 de novembre de 2019 
per import de 1060,30€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
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Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
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. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/37/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/37/2019               data: 07-11-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

219 XXX XXXX Habitatge/lloguer-hipoteca         420,00 € El mateix XXXX

220 XXX XXXX Habitatge/Subm-Aigua           83,06 € Sorea SL XXXX

221a XXX XXXX Habitatge/Subm-Gas           56,12 € Naturgy Iberia SA XXXX

221b XXX XXXX Habitatge/Subm-Llum           53,88 € Endesa Energia XXI XXXX

221c XXX XXXX Habitatge/Subm-Aigua           50,95 € Sorea SL XXXX

222 XXX XXXX Material escolar/llibres         129,00 € Ampa Sunsi Mora XXXX

223 XXX XXXX Habitatge/Subm-Llum         267,29 € Endesa Energia XXI XXXX

 
TOTAL                                                                                       1.060,30 € 
 

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 

 
3.2.2. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS BSGG38/2019 

 
Vista la relació de despeses número BSGG/38/2019 de data 14 de novembre de 2019 
per import de 1.890,52 corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 

 
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. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/38/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 
RELACIO NUM.: BSGG/38/2019               data: 14-11-19 

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI DNI/NIF 

224 XXX XXX Habitatge/Lloguer-hipoteca         464,00 € El mateix XXX

225 XXX XXX Extraescolars/colònies d'estiu         152,50 € Ampa Escola Misericòrdia XXX

226 XXX XXX Häbitatge/Subm-Aigua         146,48 € Sorea SL XXX

227 XXX XXX Habitatge/Lloguer-hipoteca         390,00 € El mateix XXX

228 XXX XXX Material escolar/llibres         148,90 € El mateix XXX

229 XXX XXX Material escolar/llibres         147,00 € Papereria Gelabert XXX

230 XXX XXX Habitatge/Subm-Aigua         162,63 € Sorea SL XXX

231 XXX XXX Habitatge/Subm-Llum         162,01 € Endesa Energia SAU XXX

232 XXX XXX Material escolar/llibres         117,00 € Institut Domenech i Montaner XXX

 
TOTAL                                                                                              1.890,52 € 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el ter-
mini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt pri-
mer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. 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 les18:52 hores, de tot 
el que jo com a secretaria certifico. 
 


