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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 17.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa  
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 14.11.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’IES 

Domènech i Montaner 
5) Incoació expedient de contractació de les obres de conservació i 

manteniment de la calçada de diverses vies públiques 
6)  Donar compte de la relació de decrets del 5 a l’11 de novembre de 2018 

(números del 1614 al 1630) 
7) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.11.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de novembre de 2018 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
- Decret de data 19 de novembre de 2018, emès pel Lletrat de l’Administració 

de Justícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala Contenciosa – 
Administrativa – Secció Cinquena, en relació al Recurs d’Apel·lació núm. 
435/2015 Fase XA, interposat per SGS TECNOS, SA, acordant declarar ferma 
la sentència pronunciada el dia 3 de setembre de 2018 en aquest recurs 
d’apel·lació. 

  
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/47/2018 de data 21 de novembre de 
2018 per import de  693,31 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
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 vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/47/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/47/2018 

 

data: 21-11-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

256 XXXX   Subministraments/llum 393,31€ Endesa Energía SAU                 A81948077 
257 XXXX   Allotjament urgència 300,00€ XXXXXX                                  XXXXXX 
  TOTAL 693,31€  
      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
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.- APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou Institut Domènech i 
Montaner, el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza 
en horari escolar. 
 
Atès que Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 
2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya, 
estableix que el director, com a president del consell escolar del centre, en els 
termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que 
estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones físiques o 
jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, edificis i 
instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions 
i serveis dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat 
demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per impartir 
ensenyament d’educació secundària obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient. 
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Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Institut Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR 

 
Canet de Mar, ______________ 

 

REUNITS 
 

D’una part, Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar,   assistida per la secretària de l’ens Sra. Clara Pérez González; i de l’altra el 
Sr. Miquel Galceran Artigas, amb domicili a efectes de notificacions al Carrer 
Francesc Cambó, 08360, de Canet de Mar, director IES Lluís Domènech i 
Montaner. 

INTERVENEN 
 

L’alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament facultada per a la signatura 
d’aquest acte per acord de la Junta de Govern de data _______, na Clara Pérez 
González en qualitat de secretària de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Miquel 
Galceran Artigas, en nom i representació del Consell Escolar de l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 

PACTES: 
 

I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al 
carrer Francesc Cambó, núm. 3. 

 
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de 
les instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i 
Montaner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu 
ús escolar, poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 
2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya, en el 
capítol III, article 54-3 estableix que el director,  pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
centres la titularitat demanial dels quals és de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb els criteris que hagi aprovat el consell escolar del centre. 

 
IV.-  Que segons el Decret 102/2010, del 13 d’agost, (DOGC núm. 5686, de 5 
d’agost de 2010) que regula el règim d’autonomia dels centres educatius de 
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Catalunya i que disposa que en tot cas l’ajuntament del municipi on es  troba el 
centre és l’usuari preferent. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer 
front a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús de 
conformitat amb les següents. 
 
VI.- L’IES Lluís Domènech i Montaner es compromet a presentar abans del 
31/01/18 les factures corresponents als consums (aigua, electricitat i gas natural) 
així com en els manteniments realitzats en les instal·lacions. 

 
CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 
 
L’objecte del conveni present és l’autorització d’ús social per part de l’Institut 
Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de que les entitats 
de Canet puguin utilitzar les instal·lacions esportives (gimnàs, pistes exteriors i 
vestidors) per poder portar les seves activitats a terme. 
 
SEGONA.- Obligacions de l’ajuntament de Canet de Mar 
 
L’Ajuntament de canet de Mar s’obliga a desenvolupar les actuacions següents: 
 

- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les 
despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos 
d’aquestes instal·lacions i així com altres tasques de manteniment que 
requereixi l’espai utilitzat (gimnàs vestidors, pistes i entorn) com tasques 
de jardineria i altres que no es puguin cobrir des de l’àrea de medi 
ambient. 
 

- L’Ajuntament en períodes de vacances i que alguna entitat de Canet 
requereixin d’espais per la realització de Casals,  i sempre amb la 
presència de conserge municipals, podrà cedir els espais convenients per a 
l’activitat amb previ consentiment de l’Institut. 

 
- L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions objecte de 

l’autorització d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a les 
activitats docents organitzades per aquest centre educatiu. 

 
- L’Ajuntament, des de l’àrea de medi ambient, es compromet a:  

 
. Fer treballs de jardineria general dels parterres 3 cops a l’any, 
essent el primer just abans que comenci el curs. 

 
. Fer poda dels arbres tot respectant el creixement vegetatiu i 
seguint les tècniques i criteris actualment acceptats en el camp de 
l’arboristeria. Això vol dir una poda anual de les moreres i podes 
periòdiques de la resta d’arbres quan únicament suposin un 
problema el seu creixement natural, evitant en tot cas fer podes 
dràstiques (tipus brocada) i per tant evitar fer podes anuals. 
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. Respecte els treballs de neteja viària, l’Ajuntament realitzarà una 
neteja amb escombradora de les pistes (després de l’ús extern) 
màxim un cop per setmana, evitant haver d’entrar en època de 
pluja i quan no hi hagi brutícia. No es preveu en aquesta neteja la 
corresponent al dia a dia dels patis ni dels parterres. Únicament es 
contempla una passada amb la màquina escombradora per les 
pistes allà on arribi la màquina. 
 

- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir les 
responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil 
per l’ús d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni. Així 
mateix, s’assumirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que 
s’ocasionin a les instal·lacions degut a l’ús. 
 

- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de consergeria i 
neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control d’accessos i la 
vigilància de les instal·lacions utilitzades amb un cost de personal de 
20.002,30€,  
 

- El finançament de les despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, 
derivades dels usos d’aquestes instal·lacions i així com altres tasques de 
manteniment que requereixi l’espai utilitzat (gimnàs vestidors, pistes i 
entorn) com tasques de jardineria i altres que no es puguin cobrir des de 
l’àrea de medi ambient aquests conceptes es farà un abonament a 
l’Institut Lluís Domènech i  Montaner per import de 4.200€ abans del 31 
de desembre del 2.018, que inclourà aquells desperfectes que es 
produeixin per l’ús normal de les instal·lacions. 
 

TERCERA.- Obligacions de l’Institut Domènech i Montaner 
 

- El Consell Escolar aprova els criteris d’autorització d’ús de les instal·lacions 
esportives i complementàries de l’Institut Lluís Domènech i Montaner a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en horari extraescolar,  per tal que en 
puguin gaudir les entitats de Canet de Mar. 
 

- El Director de l’institut autoritza l’ús social de les instal·lacions del centre 
fora de l’horari escolar, així com pot revocar-ne l’autorització quan no es 
respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús 
social.  
 

QUARTA.- Import de compensació econòmica  
 
D’acord amb el que disposa l’article 54.4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius,  s’estableix un import de 4.200 euros anuals 
a favor de a favor de l’IES Domènech i Montaner amb CIF. Q5850056b, en 
concepte de compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar per 
part de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb càrrec a la partida pressupostària 52 
34200 20200 del vigent pressupost ordinari de l’any 2018. 

CINQUENA.- Acceptació de l’import de compensació econòmica 
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S’entendrà acceptat l’import de compensació econòmica amb la signatura 
d’aquest conveni per part de l’IES Domènech i Montaner. 

 
SISENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de gener al mes de 
desembre de l’any 2018.  

SETENA.- En cas que alguna de les parts incompleixi alguna de les clàusules 
d’aquest conveni, aquest quedarà resolt i sense efectes. 

 VUITENA.- Seran altres causes de resolució del conveni: 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c. Les generals establertes per la legislació vigent. 

 

NOVENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació del 
conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la 
seva matèria. 

I en prova de conformitat, se signa el present document per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data al començament assenyalats. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès a fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni d’autorització d’ús social per part de l’Institut 
Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de que les entitats 
de Canet puguin utilitzar les instal·lacions esportives (gimnàs, pistes exteriors i 
vestidors) per poder portar les seves activitats a terme, en horari extraescolar. 
 
SEGON.- Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer l’obligació per l’import 
de 4.200€, en concepte de compensació econòmica derivada de l’activitat a 
desenvolupar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, a favor de l’IES 
Domènech i Montaner amb CIF. Q5850056B i amb càrrec a la partida 
pressupostària 52 34200 20200 del vigent pressupost ordinari de l’any 2018. 

TERCER.-  Facultar la Sra. Blanca Arbell i Brugarola, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA CALÇADA DE DIVERSES VIES 
PÚBLIQUES 
 
Atès que a causa de la normal degradació del paviment com a conseqüència del 
pas del temps, agreujat en alguns casos per la forta pendent dels carrers, així 
com l’increment del trànsit rodat, l’obertura de rases per tal d’implantar nous 
serveis urbans o millorar els existents o la presència d’arrels de l’arbrat públic, es 
fa aconsellable re-pavimentar la calçada per a la correcta conservació i 
manteniment, arranjant puntualment els trams de vorera malmesos que 
dificultarien els treballs de re-asfaltat. 
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Atès que des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar es té la 
voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per tal de mantenir els carrers 
del municipi en condicions òptimes per al pas del trànsit rodat, s’ha redactat una 
memòria valorada per a l’execució d’aquestes obres de re-pavimentat. 
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar 
de forma directa aquesta obra, per la qual cosa es imprescindible procedir a la 
seva contractació externa. 
  
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar 
de forma directa aquest servei, per la qual cosa es imprescindible procedir a la 
seva contractació externa. 
 
Vist l’informe emès en data 6 de novembre de 2018 per l’arquitecta tècnica 
municipal, que consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions 
tècniques pel plec de clàusules que han de regir el procediment per la 
contractació de l’execució de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada de diverses vies públiques, concretament: ronda Sant Elm, ronda Dr. 
Anglès, riera del Pinar – Buscarons, carrers Miramar – Barcelona, Pubilles, 
Tordera, Montnegre, Pas d’en Marges, Sant Cristòfol i Mas Feliu.  
 
Vist l’informe núm. 22/2018 de Secretaria i Intervenció sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 208.896,88 €, IVA exclòs, i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
i concretament el seu article 116.1, que prescriu que “La subscripció de 
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia 
de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que 
s’ha de publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat per a la 
contractació de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diverses 
vies públiques, i tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de 
disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient, pel procediment obert simplificat, per a la 
contractació de l’execució de les obres de conservació i manteniment de la 
calçada de diverses vies públiques, concretament: ronda Sant Elm, ronda Dr. 
Anglès, riera del Pinar – Buscarons, carrers Miramar – Barcelona, Pubilles, 
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Tordera, Montnegre, Pas d’en Marges, Sant Cristòfol i Mas Feliu, essent el 
pressupost base de licitació del present contracte de 208.896,88  €, IVA exclòs, el 
qual puja la quantitat de 43.868,34 €. 

 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 159.2 LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 252.765,22 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  21 15320 61901 del vigent pressupost municipal per a l’any 
2018.  
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 5 A L’11 DE 
NOVEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1614 AL 1630) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Núm. Decret Data Títol 

DE1614/2018 05/11/2018 Adhesió al servei de l'AOC de transparència i Seu-e 

DE1615/2018 06/11/2018 Sopar-festa Esplai Bitxus - Cuina Masoveria 

DE1616/2018 07/11/2018 CORRECCIO D'ERRORS MATERIALS 

DE1617/2018 07/11/2018 Autorització transmissió plaça d'aparcament 

DE1618/2018 07/11/2018 Sol·licitud tallers catàleg activitats educació 2019 

DE1619/2018 07/11/2018 CANVI MATERIAL TAXISTA LLICÈNCIA NÚMERO 10 

DE1620/2018 07/11/2018 Convocatòria Mesa de contractació licitació obres pista 
esportiva polivalent c/ Tarragona 

DE1621/2018 08/11/2018 APROVACIÓ RELACIÓ Q_AD_26 

DE1622/2018 08/11/2018 Requeriment arranjament obres carrer Nou 
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DE1623/2018 08/11/2018 Contractació subministrament senyalitzadors 
patrimonials per Vil·la Flora i cementiri 

DE1624/2018 08/11/2018 Contractació servei transformació vehicle policial 
Nissan NV300 

DE1625/2018 08/11/2018 Contractació servei edició butlletí "Viure Canet" i 2 
actes públics 

DE1626/2018 08/11/2018 Contractació subministrament arma elèctrica tipus 
Taser i càmera de gravació 

DE1627/2018 09/11/2018 Concessió de pròrroga i advertiment multes coercitives 
solar Rda. Francesc Parera, XX 

DE1628/2018 09/11/2018 Sobreseïment expedient de restauració de la legalitat 
urbanística carrer Sant Iscle amb Mas Feliu 

DE1629/2018 09/11/2018 Concessió pròrroga i advertiment multes coercitives 
Rda. Francesc Parera, XX 

DE1630/2018 09/11/2018 Concessió de pròrroga i advertiment de multes 
coercitives Rda. Francesc Parera, XX 

[FIN_77777  
 7.- 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 17.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 
 


