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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 10 DE JUNY DE 2021 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:20 
Lloc: Per videoconferència 
 

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 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Maria Teresa Fernández Hinojosa, 
interventora municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/23 ordinari 03/06/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets de data del 24 al 30 de maig de 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/23 ordinari 03/06/2021 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 de juny de 2021 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. RELACIÓ DECRET DE DATA DEL 24 AL 30 DE MAIG DE 2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 24 al 30 de maig de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2021/1055 Decret RECTIFICACIÓ exp.21-228611 24/05/2021 

RESAL2021/1056 Decret d'aixecament del reparament f-28 24/05/2021 

RESAL2021/1057 Decret targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 24/05/2021 

RESAL2021/1058 Decret targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat 24/05/2021 

RESAL2021/1059 Decret 4a Tinença d'Alcaldia Autorització Paradeta Inf. CEAC 04.06.2021 24/05/2021 

RESAL2021/1060 Decret autorització circ 25/05/2021 

RESAL2021/1061 Decret incoació reintegrament pagament VISOREN SL 25/05/2021 

RESAL2021/1062 Decret Consell Empadronament-BO 4r trim 2019 25/05/2021 

RESAL2021/1063 Decret aprovació factures F2021_28 Fase O amb REPARAMENT 25/05/2021 

RESAL2021/1064 Decret anul·lació obligació factura 886 SANT POL AMARGANT SA 25/05/2021 

RESAL2021/1065 Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina abril 2021 25/05/2021 

RESAL2021/1066 Decret contractació educadora social, per interinitat 25/05/2021 

RESAL2021/1067 Decret Convocatòria JGL ordinària 27052021 25/05/2021 

RESAL2021/1068 Decret anul baixa ofici -- 25/05/2021 

RESAL2021/1069 Resolució convocatòria mesa reasfaltat carrers 25/05/2021 

RESAL2021/1070 Decret anul baixa ofici --- 25/05/2021 

RESAL2021/1071 Decret requeriment informació 26/05/2021 

RESAL2021/1072 Decret 1TA_pagaments_2021_009 26/05/2021 

RESAL2021/1073 Decret aprovació nòmina mes de maig 2021 26/05/2021 

RESAL2021/1074 Decret IMI 24_05 26/05/2021 

RESAL2021/1075 Decret INCOACIÓ civisme --- 26/05/2021 

RESAL2021/1076 Decret PS 24_05 26/05/2021 

RESAL2021/1077 Decret AI 24_05 26/05/2021 

RESAL2021/1078 Decret INCOACIÓ civisme --- 26/05/2021 

RESAL2021/1079 Decret INCOACIÓ civisme --- 26/05/2021 

RESAL2021/1080 Decret exp.111869 26/05/2021 

RESAL2021/1081 Decret resolució sancionador residus 27/05/2021 

RESAL2021/1082 Decret Devolució Ingressos Indeguts - Santa Llúcia, --- 27/05/2021 

RESAL2021/1083 Resolució convocatòria mesa licitació projectes PAU4 28/05/2021 

RESAL2021/1084 Decret inexistència activitat 28/05/2021 

RESAL2021/1085 Decret inexistència activitat 28/05/2021 
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RESAL2021/1086 Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina i quota sindical abril 2021 28/05/2021 

RESAL2021/1087 Decret devolució imports indeguts 28/05/2021 

RESAL2021/1088 Decret aprovació AD Q_2021_12 28/05/2021 

RESAL2021/1089 Decret devolució de fiança M.H 28/05/2021 

RESAL2021/1090 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ SANT JOSEP 4 28/05/2021 

RESAL2021/1091 Decret targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 28/05/2021 

RESAL2021/1092 Decret RESOLUCIÓ civisme --- 28/05/2021 

RESAL2021/1093 Decret d'Alcaldia aprovació fallits ORGT 28/05/2021 

RESAL2021/1094 Decret autorització mostra d'artesania 5 de juny de 2021 28/05/2021 

RESAL2021/1095 Decret concessió permís naixement i premi natalitat_--- 28/05/2021 

RESAL2021/1096 DECRET OBRES MENORS - AV CASTELLMAR, 6 28/05/2021 

RESAL2021/1097 Decret exp.20-225295 28/05/2021 

RESAL2021/1098 Decret (D) atorgament llicència a Endesa per Av 28/05/2021 

RESAL2021/1099 DECRET DEVOLUCIONS DE FIANCES 28/05/2021 

RESAL2021/1100 Decret AI 27_05 28/05/2021 

RESAL2021/1101 Decret estimant parcialment responsabilitat patrimonial 28/05/2021 

RESAL2021/1102 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC abril 
2021 

28/05/2021 

 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i presidenta de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 del text 
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 

 
3.1.1. APROVACIÓ CONVENI  FUNDACIÓ PALAU I FABRE,  PER PARTICIPAR EN 
LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA FUNDACIÓ I, CONCRETAMENT PER 
IMPLANTAR EL FESTIVAL DE POESIA I + AL MUNICIPI DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que la Fundació Palau i Fabre té com a objectius principals la conservació, l’exhi-
bició i la divulgació del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu fundador, 
i organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals relacio-
nades amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui en el terreny 
plàstic, teatral, poètic etc. 
 
Atès que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el  
Festival Poesia i + que es considera un dels principals festivals de Poesia del país, i que 
l’Ajuntament de Canet de Mar vol participar d’aquest festival ajudant a la seva consoli-
dació, contribuint a l’oferta cultural de la comarca i la marca cultural del municipi. 
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Atès que en aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació 
entre ambdues institucions i per tal de fixar les condicions d’aquesta col·laboració que 
pot instrumentar-se a través d’un conveni de col·laboració per tal d’implantar el projecte 
de Poesia i + al municipi. 
 
Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2021 
contempla una subvenció nominativa en favor de la Fundació Palau i Fabre per un import 
màxim de 5.000€ a l’aplicació pressupostària 31.33400.48300. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2021 va acordar acceptar la justi-
ficació de la subvenció nominativa de l’any 2020, i donar per tancat el conveni de l’any 
anterior. 
 
Atès que l’ordenança municipal de subvencions i l’article 34 de les bases d’execució del 
pressupost general de la corporació per a l’exercici 2021, regulen les normes generals 
per a l’atorgament de subvencions pel procediment de concessió directa amb càrrec al 
pressupost municipal. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 4 de juny de 2021 que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 

El director de la Fundació Palau i Fabre va reunir-se amb l’alcaldia i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar l’any 2016 per tal d’explicar el projecte cultural 
de la Fundació Palau i Fabre, que proposen com un element d’atracció turística i cultural 
per a la comarca. 
 
Segons va expressar el director de la Fundació Palau i Fabre una forma de contribuir al 
projecte de la Fundació era adherint-nos al Festival Poesia i + que celebra des de l’any 
2006. 
 
La Regidoria de Cultura te la voluntat de portar la cultura al carrer, i la proposta de la 
Fundació de programar un esdeveniment de poesia, música i teatre durant el mes de 
juliol és factible per calendari i pressupost. 
 
Des de l’any 2016 es programa l’obertura del Festival Poesia i + a Canet de Mar, amb 
gran èxit de públic, i any rere any es consolida en el calendari estival una proposta de 
qualitat en relació a la poesia i la música al nostre municipi. 
 
El pressupost municipal te prevista una subvenció nominativa per a la Fundació Palau 
per celebrar el Festival Poesia i +, amb una dotació de 5.000€ per tal de cobrir fins el 
100% de les despeses generades per la contractació d’equips tècnics, artistes i al pres-
supost de publicitat i propaganda. 
 
Per aquest any 2021 s’ha programat la inauguració del Poesia i + el dia 30 de juny a 
l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT el programa doble:  

- Andreu Gomila i Toni Gomila, 'Felanitx, orígens sentimentals' 
- Silvie Rothkovic + Nunavut 
- Marala 
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FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la ge-

neral de subvencions.  
- Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajunta-

ment de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de gener de 2018.  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Que els convenis són l’instrument habitual per vehicular les subvencions 
nominatives com la que es proposa en aquest expedient. 
 
SEGONA.- Que en la planificació de l’àrea de Cultura està previst la programació del 
Festival Poesia i + pel dia 30 de juny, tan a nivell de producció de l’esdeveniment (re-
queriments tècnics i d’infraestructura), com a nivell pressupostari amb la consignació de 
5.000€ la partida 31.33400.48300 per aquest conveni. 
 
TERCERA.- Que la proposta de conveni adjunta en aquest expedient recull l’objecte del 
conveni i els pactes entre les parts, als quals l’Ajuntament de Canet podrà donar res-
posta a nivell econòmic d’acord amb la consideració anterior i a nivell de producció de 
l’esdeveniment amb recursos propis de l’àrea de Cultura, de Comunicació i de la Brigada 
d’Obres i Serveis.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Fundació Palau i Fabre amb NIF: 
G62923032 i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades 
per la Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de 
Canet de Mar, que es transcriu en el cos d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació de la despesa que suposa la sig-
natura d’aquest conveni, amb un import de 5.000€ amb càrrec a la partida 31 33400 
48300 del pressupost vigent per aquest 2021.  
 
Tercer.- Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que es considerin neces-
saris per dur a terme aquesta resolució. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la Fundació Palau i Fabre 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria. 
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3.2. Alcaldia 

 
3.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE 
GREUGES DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques de la ciutadania, i amb aquesta finalitat 
supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que 
en depèn o està vinculat a un servei públic. 
 
L’alcaldessa de Canet de Mar té la voluntat de facilitar i promoure l’accés al Síndic, de 
les persones residents al municipi i avançar en la millora de la gestió de l’atenció 
ciutadana. 
 
Totes dues parts tenen la voluntat d’aplicar vies de col·laboració per garantir els drets 
de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la 
despesa pública, combinant proximitat amb seguretat. 
 
Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració local 
de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. 
 
L’article 58 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, 
preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de Greuges i l’Administració 
local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua. 
 
Vista la memòria justificativa d’aquest conveni, elaborada per l’assistent a Alcaldia i que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament 
de Canet de Mar, que consta com a annex a aquesta proposta 
 
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, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el text del qual es transcriu com a annex a aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Designar com a interlocutora entre els parts, l’assistent a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
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Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta acord a Alcaldia. 
 
 
 

ANNEX 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
REUNITS 

 
 
D’una banda, l’Il·lustre Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb domicili al 
passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona. 
 
I de l’altra, l’Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet 
de Mar (en endavant, l’Ajuntament), en virtut de l’acord de _______________________.  
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i 
de comú acord 
 

MANIFESTEN 
 
1. El Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 

fonamentals i de les llibertats públiques de la ciutadania, i amb aquesta finalitat 
supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal 
que en depèn o està vinculat a un servei públic. 

 
2. L’alcalde/essa de Canet de Mar té la voluntat de facilitar i promoure l’accés al Síndic 

de les persones residents al municipi, i avançar en la millora de la gestió de l’atenció 
ciutadana. 

 
3. La voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de 

les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la 
despesa pública, combinant proximitat amb seguretat. 

 
4. Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració 

local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. 
 
5. L’article 58 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de 

Catalunya, preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de Greuges i 
l’Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació 
mútua. 

 
ACORDEN 
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1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es 
concreta de la manera següent:  
 

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les 
queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi, un detall estadístic 
de les consultes provinents de persones i entitats residents a Canet de Mar ateses 
pel Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels elements 
concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin. La tramesa 
s’ha de fer abans del 30 d’abril de l’any següent a l’exercici objecte de l’informe. 
 
b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe 
esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups 
municipals.  
 
c) Una visita anual, com a mínim, de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les 
Persones del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 
2. Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que 
afectin competències municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent:  
 

a) Quan el Síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que s’estigui 
tramitant, ho farà per mitjà de la plataforma EACAT. 
 
b) En un termini de quinze dies hàbils, l’Ajuntament ha de respondre al Síndic per 
mitjà d’EACAT o bé per carta i còpia, que s’ha d’enviar per correu electrònic a 
l’adreça sindic@sindic.cat. 
 
c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb 
alguna queixa s’han d’enviar a l’Ajuntament pel mateix conducte, i l’Ajuntament ha 
de respondre si els accepta o no, per la mateixa via, en un termini que no pot anar 
més enllà dels trenta dies hàbils.  
 

3. Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer: 
 
a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic; 
 
b) per telèfon, trucant al 900 124 124;  
 
c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat; 
 
d) per fax al 933 013 187; 
 
e) pel web www.sindic.cat; 
 
f) lliurant-la al personal del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi; 

 
L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear 
sistemes per divulgar la figura del Síndic perquè la població de Canet de Mar en sigui 
coneixedora i instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest 
conveni.  
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Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic en el seu web i publicar-hi les 
vies d’accés.  
 
4. A petició conjunta de les persones interessades en alguna queixa i de l’Ajuntament, 
el Síndic pot proposar iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida 
de les queixes, sense que això comporti cap minva en les capacitats de supervisió del 
Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de l’Ajuntament.  
 
Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés 
mediador s’incorpora en el procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la 
resolució que hi posi fi. Les parts poden decidir, en el moment d’acceptar la mediació 
del Síndic, si aquesta resolució administrativa queda exclosa de l’exercici de la tutela 
judicial efectiva a posteriori. 
 
5. Periòdicament, o sempre que ho sol·liciti algunes de les parts, es farà una reunió de 
seguiment del conveni. Les reunions seran a càrrec de les persones designades pel 
síndic/a i per l’alcalde/essa respectivament. 
 
6. Aquest conveni té una durada de quatre anys. En qualsevol moment, abans de la 
finalització d’aquest termini, les persones signants en poden acordar la pròrroga per a 
un període de fins a quatre anys o l’extinció.  
 
En el supòsit que l’Ajuntament nomeni un síndic local, el conveni queda resolt a partir 
de la seva presa de possessió, sens perjudici de subscriure amb el síndic local esmentat, 
sempre que hi estigui d’acord, els convenis de col·laboració que escaiguin. 
 
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc 
i en la data assenyalats en l’encapçalament. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
 
3.3. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.3.1. APROVACIÓ REVOCACIÓ SALDO AJUTS ECONÒMIC PER A DESPESES 
D'ESCOLA BRESSOL 
 
Fets: 
 
Atès que la Juta de Govern Local va aprovar en data 18 de juny de 2020 les bases i la 
convocatòria d’ajuts econòmics per les despeses d’activitats d’estiu i d’escola bressol. 
 
Vist que en data 23 de juny es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al web de l’Ajuntament de Canet de Mar i al tauler d’anuncis i es va iniciar el 
termini de presentació de sol·licituds 
 
Ateses les sol·licituds presentades adjuntant la documentació sol·licitada, i les esmenes 
practicades en els casos en què s’han detectat defectes esmenables en les sol·licituds. 
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 26 de 
novembre de 2020 va acordar atorgar  la subvenció en concepte d’ajuts econòmics per 
a despeses  d’escola bressol per a l’any 2020. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 19 de maig de 2020 que consta a l’expedient. 
 
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, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Revocar el saldo sobrant i anul·lar el saldo de l’obligació reconeguda ( ADO 
22020/14567) 
 
  Sol·licitant 

    
  Punt IMPORT   

Núm. 
registre 

Cognoms 
i nom 

NIF, NIE, 
PASS Infant  Eco-

nòm. ATORGAT 
SALDO CENTRE 

6187 DN Y_____- KB 8 660€ 
 

66€ 
EBM El Pa-

lauet 
 
Segon.- Comunicar aquests acords a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, als 
efectes escaient. 
 
 
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  les 17:20 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


