
 

 

1.- Hisenda. Altres. APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEM ENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.  
 

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits abans expressats, tot això 

sense perjudici d'exigir les corresponents responsabilitats per la realització de 

despeses sense la corresponent partida pressupostària. 

 

SEGON. Aplicar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria de despeses al 

Pressupost de l'exercici 2012, per un import de 8.177,92 euros 

 

30300 16400 21200 REPAR. MANTEN. CONSERV. CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Les factures reconegudes en la present proposta d’acord: 

 

Servei Conservació Cementiri Municipal  

 

Data del Servei Data de Registre Import 

2007 22 de desembre de 2008 3.557,92 

2008 22 de març de 2010 4.620,00 

 

Total 8.177,92 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat. 
 
 
 
 

2.- Hisenda. Altres. ANULACIÓ DEL COMPTE AMB L’ENTI TAT BANCO 

ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.  

 



PRIMER.- Presentar denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya per la manca 

important de documentació i de tràmits d’aprovació adients dels tres contractes 

de cobertura de risc swap signats a l’any 2009, així com les dues anul·lacions 

de contracte amb l’entitat Banco Español de Crédito, S.A. i autoritzar a la Sra. 

Alcaldessa a signar la denúncia i efectuar les gestions necessàries a tal efecte. 

 

SEGON.- Sol·licitar dictamen a l’òrgan consultiu procedent en relació a la 

possible nul·litat del contracte anterior i de la resolució d’Alcaldia de 30 de 

novembre de 2009, que acorda la contractació referenciada un mes després de 

la signatura del contracte, en base a l’article 62.1.e i f de la Llei 30/1992 donada 

la manca dels requisits legals necessaris. 

 

TERCER.- Acordar, en base al que disposa l’article 104 de la Llei 30/1992, la 

suspensió de l’execució del contracte i de la resolució anterior, donats els greus 

i irreparables perjudicis que l’execució pot comportar a aquest Ajuntament. 

 

QUART.- Acordar de forma cautelar l’anul·lació de la totalitat de comptes de la 

Corporació Local de Palau-solità i Plegamans a l’entitat Banco Español de 

Crédito, S.A. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 D E GENER DE 

2012. 

 

- Aprovar el resum numèric de la revisió padronal del nostre municipi a 1 de 

gener de 2012, resultat de la coordinació de les variacions produïdes durant 

l’any 2011, que dóna un total de 14.486 habitants, a l’espera de la resolució per 

part del Consell d’Empadronament de les discrepàncies existents i la 

conseqüent aprovació del Consell de Ministres. 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat. 
 
 
 
 
 

4.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. CANVI DE TITULARITAT DE LES LLICÈNCIES DE TAXI NÚMS. 

1 I 2. 

 

LLICENCIA DE TAXI NÚM. 1 

 

Atesa la petició formulada en data 13 de març de 2012l, registre d’entrada núm. 

2.541, pel Sr. José Manuel Álvarez Fuertes en representació i com a President 

de la Cooperativa de Transport TRANS-RADIO, SCCL on demana el canvi de 

titularitat de la llicència de taxi núm. 1 així com del vehicle adscrit a la mateixa 

que fins a dia d’avui és a nom de la Cooperativa en favor del Sr. Francisco 

Beltrán Cámara. 

 

Atès que l’article 10 de la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi estableix que les 



llicències per a prestar serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 

l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides. 

 

Atès que conforme s’assenyala a l’apartat 2 de l’article esmentat, per tal que es 

pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi, l’adquirent nou ha 

d’acreditar que compleix tots els requisits per a prestar els serveis de taxi 

exigits per la Llei referida i que no té pendent de pagament cap sanció 

pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de las 

infraccions tipificades per la Llei reguladora del taxi relacionada amb la 

prestació de serveis amb la llicència objecte de transmissió. 

 

Acreditat per part del tècnic municipal que es reuneixen els requisits exigits per 

a procedir a la transmissió de la llicència. 

 

Atesa l’atribució de la competència conforme a l’establert a l’article 10.1 de la 

Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol. 

 

Per unanimitat, s’acordà: 

 

Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 1.de la que era 

titular la Cooperativa de Transport TRANS-RÀDIO, SCCL a favor del Sr. 

Francisco Beltrán Cámara, qui reuneix els requisits legals establerts per la 

normativa reguladora en la matèria. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Cooperativa de Transport TRANS-

RÀDIO, SCCL i al Sr. Francisco Beltrán Cámara. 

 

 

 



 

 

LLICÈNCIA DE TAXI NÚM. 2 

 

Atesa la petició formulada en data 13 de març de 2012l, registre d’entrada núm. 

2.540, pel Sr. José Manuel Álvarez Fuertes en representació i com a President 

de la Cooperativa de Transport TRANS-RADIO, SCCL on demana el canvi de 

titularitat de la llicència de taxi núm. 2 així com del vehicle adscrit a la mateixa 

que fins a dia d’avui és a nom de la Cooperativa en favor del Sr. Francisco 

Javier Carrillo Arjona. 

 

Atès que l’article 10 de la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi estableix que les 

llicències per a prestar serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 

l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides. 

 

Atès que conforme s’assenyala a l’apartat 2 de l’article esmentat, per tal que es 

pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi, l’adquirent nou ha 

d’acreditar que compleix tots els requisits per a prestar els serveis de taxi 

exigits per la Llei referida i que no té pendent de pagament cap sanció 

pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de las 

infraccions tipificades per la Llei reguladora del taxi relacionada amb la 

prestació de serveis amb la llicència objecte de transmissió. 

 

Acreditat per part del tècnic municipal que es reuneixen els requisits exigits per 

a procedir a la transmissió de la llicència. 

 

Atesa l’atribució de la competència conforme a l’establert a l’article 10.1 de la 

Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol. 

 

Per unanimitat, s’acordà: 



Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 2.de la que era 

titular la Cooperativa de Transport TRANS-RÀDIO, SCCL a favor del Sr. 

Francisco Javier Carrillo Arjona, qui reuneix els requisits legals establerts per la 

normativa reguladora en la matèria. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Cooperativa de Transport TRANS-

RÀDIO, SCCL i al Sr. Francisco Javier Carrillo Arjona. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA EN DATA 22 DE M ARÇ DE 2012, 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2.896, PELS GRUPS MUNICIPAL S DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSIT AT DE 

GARANTIR LA MÀXIMA SEGURETAT ALS CIUTADANS DE PALAU -

SOLITÀ I PLEGAMANS.  

 

PRIMER.- Procedir a modificar els actuals estatuts que regeixen el Consell 

municipal de Seguretat Ciutadana en el sentit, per una banda, que s’estableixi 

la celebració del referit consell de forma ordinària un cop cada tres mesos i no 

cada dos com figura en l’actualitat; i per una altra, afegir en la composició del 

Consell un representant de les associacions de veïns del municipi elegit entre 

elles. Tot plegat amb l’objectiu de facilitar el màxim d’informació possible als 



 

 

diferents sectors afectats pel que fa a la Seguretat ciutadana a Palau-solità i 

Plegamans. 

 

SEGON.- Crear una comissió perquè rebi tota la informació i debati sobre les 

causes que donen lloc a episodis de fets delictius com els ocorreguts durant els 

darrers mesos, en la que hi participi, a banda dels pertinents responsables 

policials, un representant de cada grup municipal, i oferir així una informació 

clara i transparent als diversos sectors socials afectats. 

 

TERCER.- Donar trasllat a tots els grups municipals així com a les diferents 

associacions de comerciants, d’industrials i de veïns, de forma trimestral de les 

estadístiques sobre els delictes, faltes i denúncies penals que s’han produït al 

nostre poble. 

 

QUART.- Instar al Govern a donar compliment al preacord subscrit entre 

l’Ajuntament i els delegats del personal funcionari en data 29 d’abril de 2011, 

així com a finalitzar les negociacions col•lectives per a la definitiva subscripció 

del Pacte de Funcionaris regulador de les condicions de treball del cos de la 

Policia Local de Palau-solità i Plegamans. 

 

 
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9 vots en 
contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 
- ERC-AM: vota a favor 
- ICV-EUIA-E: vota en contra 
- PP: vota a favor 
- PSC-PM: vota en contra 
- VDPSIP: vota en contra 

 
 
 



6.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER CiU, PP I E RC-AM, 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 5.123, SOL•LICITANT DE L’EQ UIP DE 

GOVERN ES DONI COMPTE DEL PROCÉS D’INFORMACIÓ A LA 

CIUTADANIA I DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D EL POUM. 

 

Donar compte de les intencions de l’equip de govern del procés d’informació a 

la ciutadania que s’ha seguit fins ara, en el cas que se n’hagi fet cap, així com 

del programa de participació ciutadana que es pensa portar a terme tenint en 

compte la disconformitat de l’actual equip de govern en el procés de 

participació exposat i a la vista dels compromisos electorals assumits al 

respecte per part de la Regidora responsable de l’àrea de Planejament, fins ara 

incomplerts. “ 

 

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat. 
 
 
 
 
 

7.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER CiU, PP I E RC-AM, 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 5.124, RELATIVA A LA COMISS IÓ DE 

TREBALL DEL POUM.  

 

Primer: Reprovar l’actuació del Govern municipal, després d’un any d’haver 

estat constituït, per l’incompliment el compromís adquirit entre totes les forces 

polítiques del consistori de convocar la Comissió del POUM. 

 

Segon: Convocar de manera immediata la Comissió de treball del POUM amb 



 

 

totes les forces polítiques del consistori per tal d’informar detalladament de les 

modificacions i de la introducció de nous plantejaments en el document, i en la 

signatura de convenis urbanístics durant aquests mesos. 

 

Tercer: Donar compte al Ple per part de l’Equip de Govern de l’abast general de 

les modificacions introduïdes en el POUM respecte el document que fa un any 

estava consensuat “ 

 
 
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor i 9 vots en 
contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 
- ERC-AM: vota a favor 
- ICV-EUIA-E: vota en contra 
- PP: vota a favor 
- PSC-PM: vota en contra 
- VDPSIP: vota en contra 

 
 
 
 
 
 

8.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNI CIPALS DEL 

PSC i ICV-EUiA EN DATA 18 DE JUNY DE 2012, REGISTRE  D’ENTRADA 

NÚM. 6.113, SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI).  

 

1. Instar al Govern de la Generalitat a: 

 

a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les 

necessitats derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al 



Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 

a Catalunya. 

 

b) Implantar un sistema de necessària coordinació i l’establiment de canals de 

informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les 

administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la 

reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la generació de situacions de caos i 

alarma social. 

 

c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que 

pateixen els expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als 

sol·licitants, a més de la resolució del seu expedient, la causa de 

l’endarreriment del mateix en el termini de tres mesos. 

 

d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan 

destinant a donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per 

deutes de lloguer, ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i 

aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, 

produïdes als municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius, de les 

irregularitats i deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de 

control dels PIRMIS i del col•lapse dels expedients des del maig de 20111. 

 

e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics. 

 

f) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i 

desenvolupament immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral 

alternatives, adreçades al conjunt de persones que s’han quedat excloses en el 

seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els 

ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials provocades per 



 

 

aquest fet. 

 

g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials 

dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga 

durada, que davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han 

estat exclosos, presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació local i 

per entitats sense afany de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos 

contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes 

persones a les empreses d’inserció.  

 

2. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar 

un recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci 

negatiu així com de la forma i terminis per fer-ho.  

 

3. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al 

Departament de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups 

presents al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 12 vots a favor i 5 

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: s'absté 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota a favor 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 



9.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrg an col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNI CIPALS DEL 

PSC i ICV-EUiA EN DATA 18 DE JUNY DE 2012, REGISTRE  D’ENTRADA 

NÚM. 6.114, SOBRE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ . 

 

1. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició envers els 

ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes 

partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva 

ocupabilitat des de la proximitat que representem. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els 

recursos econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i 

desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la 

Conferència Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les 

Comunitats Autònomes, per tal que els ajuntaments mantinguin el 

lideratge en l’execució de les polítiques actives d’ocupació i del 

desenvolupament local al territori, en favor dels nostres ciutadans. 

3. Fer arribar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya. 

4. Traslladar aquesta resolució a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social 

del Govern de l’Estat i al Conseller d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 2 

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: s'absté 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 



 

 

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER ICV-EUA EN DATA 18 DE 

JUNY DE 2012, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 6.115, RELATI VA A LA 

RECLAMACIÓ DEL PAGAMENT DE L’IBI EN BÉNS IMMOBLES D E 

TITULARITAT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I ALTRES CONFESS IONS 

RELIGIOSES. 

 

1- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici de 2013 de 

la Llei d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i 

urbans) a l'església catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves 

organitzacions i centres d'ensenyament religiós.  

 

2- Elaborar un cens del nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans 

que estan censats i registrats a nom de l'església catòlica i d'altres confessions 

religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què disposen. 

 

3- Aplicar les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als 

equipaments de titularitat de l‘església catòlica i d’altres confessions religioses, 

en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i entitats. 

 

4- Reclamar al govern de l’Estat que derogui els Acords de l'Estat espanyol 

amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes Econòmics. 

 

5- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals, la Llei 

de Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per 

evitar injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos a l'església catòlica i 

a altres entitats jurídiques. “ 

 



Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor, 7 vots en 

contra i 1 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota en contra 

- ERC-AM: s'absté 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota en contra 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PER ADISPAP I S UBSCRITA 

PELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ, A FAVOR DEL FOMENT DE LES 

POLÍTIQUES ACTIVES D’INSERCIÓ LABORAL DESTINADES AL S 

COL·LECTIUS DE DISCAPACITATS.  

 

1. Manifesti el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de 

Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al 

mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats i considera que 

aquesta tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al 

treball d’aquest col·lectiu. 

 

2. Insti al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, 

incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat 

amb especials dificultats. 

 

 



 

 

3. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones 

amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat 

dels Serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball 

amb suport, i dels Centres especials de Treball, aprovada de forma 

consensuada amb el sector. 

 

Així mateix, demanem que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es 

comprometi a: 

 

1. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics 

suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de 

subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 

Fátima Báñez. 

 

2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 

Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i 

productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 

Especials de Treball d’iniciativa social. Anualment farà pública una quota de 

reserva en aquest concepte. 

 

3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes 

realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes 

reservats als Centres Especials de Treball. 

 

 
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat 
 
 
 
 



12.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICI PAL ERC-AM 

EN DATA 21 DE JUNY DE 2012, RELATIVA A LA UNITAT LI NGÜÍSTICA DE 

LA LLENGUA CATALANA.  

 

• Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a 

llengua pròpia. 

 

• Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 

diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua 

materna i pròpia amb normalitat. 

 

• Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes 

Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a 

les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural 

Balear i Iniciativa Cultural de la Franja. 

 

• Donar suport al “Correllengua” com a instrument reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris 

de parla catalana i a favor de la seva unitat, segons previsions pressupostaries.  

 

• Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 15 vots a favor i 2 vots en 

contra. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota a favor 



 

 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota en contra 

- PSC-PM: vota a favor 

-  VDPSIP: vota a favor 
 
 
 
 
 
 

13.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òr gan col·legiat pels 

grups polítics. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EME SES PER 

L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES  DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.  

 

En compliment de l’article 33.5 del ROM i de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985 

de Bases de Règim Local, s’adjunta relació escrita de les resolucions 

adoptades per l’alcaldia, complint-se tanmateix l’obligació de lliurar còpia de 

l'acta corresponent a la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2012, 

que han tingut lloc des de l’última sessió plenària: 
 


