
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

16 DE SETEMBRE DE 2021 
 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000018  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 16 de setembre de 2021 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:30 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència:  

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde 

Neus Moragas Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència:  

 - 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 17 de 2 de setembre de 

2021. ( EXP.NÚM. X2021001399) 

2.0.- Devolució aval número 445363 a favor de la Fundació Canpedró (abans 

Associació Acció Hospitalària) (EXP.NÚM. X2021000813) 

3.0.- Assumptes urgents. 

3.1.- Aprovació licitació dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la piscina 

municipal de l'Ajuntament d'Anglès. (EXP.NÚM. X2021001415) 

3.2.- Acordar la modificació de les dades de l'entiat Societat de Caçadors. (EXP.NÚM. 

X2021001227) 



 
 

 

3.3.- Aprovació del programa provisional de la Festa del Remei 2021. (EXP.NÚM. 

X2021001461) 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 17 de 2 de setembre de 

2021 ( EXP. NÚM. X2021001399)  

 

Un cop llegida l’acta número 17 de 2 de setembre de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Devolució aval número 445363 a favor d e la Fundació Canpedró (abans 

Associació Acció Hospitalària)  (EXP. NÚM. X2021000813)  

 

Assumpte 

Sol·licitud de devolució d’aval per part de la FUNDACIO CANPEDRÓ. 

 

 

Antecedents 

 

PRIMER.- En data 12 de maig de 2021 es va rebre instància genèrica de la Fundació 

Canpedró sol·licitant la devolució d’un aval per import de 4.998,06 euros. 

SEGON.- Consta a l’expedient l’informe de tresoreria de data 26 de maig de 2021,en 

el que es fa constar l’existència de l’aval número 445363, de data 19 de desembre de 

2006, per un import de 4.998,06euros. 

TERCER.- En data 10 d’agost es va requerir a la Fundació Canpedró la presentació de 

tota aquella documentació que permetés l’acreditació que la mateixa era titular de 

l’aval dipositat per l’ASSOCIACIÓ ACCIÓ HOSPITALÀRIA. 

QUART.- Vist l’informe favorable de Secretaria de 31 d’agost de 2021. 

Fonaments de Dret 

Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques i la resta de normativa de 

desplegament. 

Resolució 

Per tot això, els membre de la Junta de Govern Local adopten el següent  

 



 
 

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Tramitar la present proposta d’acord de Junta de Govern Local per la via 

ordinària. 

 

SEGON.- Retornar l’aval número 445363, per un import de 4.998,06 euros a favor de 

la Fundació Canpedró (abans Associació Acció Hospitalària). 

 

TERCER.- Notificar a la Fundació Canpedró la present resolució. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

3.0.- Assumptes urgents.  

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urgents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

 

3.1.- Aprovació licitació dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la piscina 

municipal de l'Ajuntament d'Anglès. (EXP.NÚM. X2021001415) 

3.2.- Acordar la modificació de les dades de l’entitat Societat de Caçadors. (EXP.NÚM. 

X2021001227) 

3.3.- Aprovació del programa provisional de la Festa del Remei 2021. (EXP.NÚM. 

X2021001461) 

 

 

 

3.1.- Aprovació licitació dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la piscina 

municipal de l'Ajuntament d'Anglès ( EXP. NÚM. X2021001415)  

 
Assumpte  

 

Contracte de serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina Municipal de l’Ajuntament 
d’Anglès, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 
 

Antecedents 

 

PRIMER.- Vist que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de  novembre, de 

Contractes del Sector Públic, es considera necessari que es tramiti un contracte administratiu 

de serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Anglès. 

 



 
 

 

SEGON.- En data 30 de juliol de 2021 es va desistir per decret d’Alcaldia de la licitació dels 
serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Anglès amb 

número d’expedient X2021000678. 

TERCER.- En data 02 de setembre de 2021 es va aprovar per decret d’Alcaldia l’expedient 
d’incoació consistent en la licitació dels serveis de socorrisme i monitoratge per a la Piscina 

Municipal de l’Ajuntament d’Anglès amb número d’expedient X2021001415. 

QUART.- En data 02 de setembre es va emetre informe d’insuficiència  de mitjans. 

CINQUÈ.- En data 02 de setembre de 2021 es va emetre informe justificatiu de necessitat, 

idoneïtat i eficiència.  

SISÈ.- Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques. 

SETÈ.- Vista la despesa pressupostària anual assignada pel següent expedient que es mostra 

a continuació: 

Any Aplicació  Import (iva inclòs) 

2021 341 22799 “CONTRACTE MONITORATGE I SOCORRISME 

PISCINA” 

28.432,44 € 

2022 1* 113.729,72 € 

2023 1* 85.297,30 € 

* D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o realització 

de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui. 

 
Vuitè.- Vist l’informe jurídic favorable emès pel Departament de Secretaria en data 08 de 

setembre de 2021. 

 
Novè.- Vist l’informe de fiscalització limitada favorable emès pel Departament d’Intervenció. 

 
 

Fonaments de Dret 

PRIMER.- Vist allò que disposen els articles 308 a 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic en relació al contingut, execució i resolució dels contractes de 

serveis. 

 
SEGON.- Vist l’article 17 de la LCSP, on es diu que es consideraran contractes de serveis 

“aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una 
activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos 

aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu 

unitari”. 
 



 
 

 

TERCER.- Vist allò que disposa l’article 174.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, pel qual es subordinen els crèdits de les despeses plurianuals per a cada exercici que 

autoritzin els respectius pressupostos.  

 
De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017 l’òrgan de contractació competent. és 
la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons Decret 814 de  2 d’agost de 2021 del 

que es va donar comptes al Ple extraordinari de 17 d’agost de 2021  

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local  adopten el següent  

 
ACORD: 

 
PRIMER.- Tramitar la present proposta d’acord de Junta de Govern Local per la via ordinària. 

 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d’adjudicació, consistent en el servei de socorrisme i monitoratge per a la Piscina 

Municipal de l’Ajuntament d’Anglès. 

 
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i de Prescripcions 

Tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte de socorrisme i monitoratge per a 
la Piscina Municipal de l’Ajuntament d’Anglès. El contracte tindrà una durada de dos anys a 

comptar des de la signatura del contracte amb possibilitat de dues pròrrogues d’una anualitat 

cadascuna. El pressupost base de licitació és de 187.983,00 €, més l’IVA al 21% (39.476,43 
€), essent un total de 227.459,43 euros. 

 

QUART.- Autoritzar la despesa pressupostària que es detalla a continuació:  
 

Any Aplicació  Import (iva 
inclòs) 

2021 341 22799 “CONTRACTE MONITORATGE I SOCORRISME 

PISCINA” 

28.432,44 € 

2022 1* 113.729,72 € 

2023 1* 85.297,30 € 

 
* D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o realització 

de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui. 

 
CINQUÈ.- Procedir a l’inici del procediment de licitació del present contracte, mitjançant 

procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, donant ordre que es publiqui el 
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que, en el termini de 15 

dies naturals es presentin les proposicions que corresponguin. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

3.2.- Acordar la modificació de les dades de l'entiat Societat de Caçadors ( EXP. NÚM. 

X2021001227) 

 
Identif icació de l’expedient  

Registre Municipal d’Entitats, modificació de les dades de l’entitat, Societat de Caçadors.   

 

Antecedents de fet  

 

PRIMER.- Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació 

de l'expedient sobre la creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès. 

 

SEGON.- Vist que les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol 

modificació de les dades de l’entitat. 

 

TERCER.- Vist que l’entitat Societat de Caçadors, amb CIF número G17281520,  està 

registrada en el RME amb el número 09. 

 

QUART.- Vist que a la data 17 d’abril de 2021, el Sr. Joaquim Cullell i Perecaula, Secretari  de 

la Societat de Caçadors, comunica el nomenament de la nova  junta directiva de l’entitat, 

essent els nous membres: 

- President: Francesc Vilamitjana i Gamell 

- Sots president: Albert Valls i Garriga 

- Secretari: Pau salellas i Vidal 

 

Legislació aplicable  

 

PRIMER.- Article 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova e l 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Segon.-  Article 21, 1, q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, competència delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 25 de juny de 2019. 

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la junta de Govern Local adopten el següent  

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Acordar la modificació de les dades de l’entitat Societat de Caçadors, essent els 

nous membres: 



 
 

 

 

- President: Francesc Vilamitjana i Gamell 

- Sots president: Albert Valls i Garriga 

- Secretari: Pau Salellas i Vidal 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l'entitat. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.3.- Aprovació del programa provisional de la Festa del Remei 2021 (EXP. NÚM.  

X2021001461)  

 

Identificació de l’expedient  

Aprovació del programa i despeses de La Festa del Remei _Gales petites 2021  

 

Antecedents  

 

PRIMER.- Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de La Festa del Remei 

_Gales petites 2021 que tindran lloc entre el 9 i 10 d’octubre de 2021.  

 

SEGON.- En relació a la representació de l'espectacle de l’Obra de teatre, aquesta és 

promoguda pel Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, de manera que l'Ajuntament 

només ha d'autoritzar la cessió de l'espai municipal del Polivalent Sala U d’octubre  el 

dia  9 d’octubre de 2021 de les 19:00 a les 21:00  a l'entitat. 

 

TERCER.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 338 

22699 «GALES I ALTRES FESTES» del pressupost municipal vigent, per import de 

4.655,00€. 

 

QUART.- Atès que la Regidora de Cultura ha demanat una bestreta per import de 600 

€ per fer front a diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat per les 

festes esmentades. 

 

Fonaments de dret 

 

I.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

II.- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

III.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei  

municipal i règim local de Catalunya. 



 
 

 

IV..- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2021.  

V.-  Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

activitats recreatives. 

VI.-  Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics activitats recreatives. 

VII.- Article 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

VIII.- 34 d'execució del pressupost municipal 2021, en relació als pagaments de 

justificar, estableix que tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a 

les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la 

seva expedició. Es demanaran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris i 

s’acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria. 

Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, malgrat que de forma 

extraordinària, es podran aprovar per part de l’Alcaldia. 

IX.-La Partida d'imputació de la despesa és 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» del 

Pressupost Municipal en vigor. 

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent  

ACORD: 

 

PRIMER.-  Aprovar el programa provisional de  « La Festa del Remei _Gales petites 

2021 » 

 

Es preveu la següent programació: 

 

DISSABTE 9 d’octubre 

 8:00 h - MOTO TOUR: RUTA 500KM (organitza amics de les motos angles) 

PLAÇA DELS PALILLOS 8:00 h sortida 

19:00 h /20:00 h arribada 

 10:00 h - SCAPE ROOM (empresa Imagina Girona)  

DIFERENTS LOCALITZACIONS DEL POBLE 

 17:30 h - CANTS CORALS  

A L’ESGLÉSIA amb la participació de: 

-CORAL CORS ALEGRES D’ANGLÈS - Director : JOSEP M QUER 

-CORAL ROSÓ D’OSOR - Directora: ROSA D’OSOR 

 17:00 h a 23:00 h   - BUC FESTIVAL 



 
 

 

JARDINS DE CAN CENDRA 

 19:00 h - TEATRE organitza BAMBOLINA  

obra: MAMAAA¡¡¡ (COMPANYIA TEIA TRÒLICS) 

SALA 1 D’OCTUBRE 

 

DIUMENGE 10 d’octubre 

 MERCAT D’ANTIQUARIS  I BROCANTERS (al passeig de la Feve) 

 9:00 h - CAMINADA POPULAR organitza Ajuntament d’Anglès 

PEL VORA TER, recorregut 10 km  

 12:00 h – MISA 

ESGLESIA PARROQUIAL amb la participació de: 

LA CORAL CORS ALEGRES D’ANGLÈS. 

 19:00 h: CASTANYADA 

PASSEIG DE LA FEVE 

I TOT SEGUIT 

CONCERT amb el grup GLAMOUR organitza llar de jubilats  

 

SEGON.- Aprovar el pressupost per a la realització de les activitats previstes per la 

Festa del Remei_Gales petites 2021, que puja a un import previst de QUATRE MIL SIS-

CENTS CINQUANTA-CINC euros (4.655,00 €.), IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» del pressupost municipal vigent. 

 

 

DESPESES  

Festa del Remei _Gales petites 2021 
  

Grup de despesa Import 

Aliments/begudes 1.933,00 € 

Arts Gràfiques 732,00 € 

Animació infantil 1.072,00 € 

Tràmits i Controls 363,00 € 

Ambulància 205,00 € 

Animació Llar de jubilats 350,00 € 

TOTAL 4.655,00 € 

 

TERCER – Establir entrada gratuïta als actes que organitza l’ajuntament, per tal 

d’afavorir la participació i considerant que els actes de les festes d'Anglès, són 

d’interès municipal, de conformitat a l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL. 



 
 

 

QUART.- Amb l’aprovació de la Programació provisional « La Festa del Remei _Gales 

petites 2021 » i el pressupost presentat es passarà a la contractació de tots els 

espectacles i serveis, els quals actualment estan reservats. 

 

CINQUÈ.- L'enginyer municipal ha d’emetre  un informe de les activitats de la 

programació de La Festa del Remei _Gales petites 2021 que es fan a diversos punts 

de la població d’Anglès amb les normatives aplicables i les conclusions per a dur a 

terme aquestes activitats, l’enginyer hauria d’emetre els esmentats informes sinó, no 

es podran dur a terme aquestes activitats de la programació de La Festa del Remei 

_Gales petites 2021. 

 

SISÈ.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de La Festa del Remei 

_Gales petites 2021 són: Ruta de motos, Escape Room, Cants Corals, Buc Festival 

(festival de musica electrònica), teatre, caminada popular, mercat de antiquaris i 

brocanters, Castanyada i concert de tarda. 

 

SETÈ.- L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació a els firaires ubicats al C/ 

Joan Coromines d’Anglès entre el 4 i el 8 d’octubre de 2021, on ha d’ informar de la 

normativa d’aplicació i les conclusions per la instal·lació de les atraccions i parades, un 

cop els firaires aportin tots els documents requerits, l’enginyer haurà d’emetre un 

informe favorable segons la normativa vigent, sinó, no es podran instal·lar l’atracció o 

parada.  

 

VUITÈ.- La Policia municipal ha d’emetre un Informe sobre necessitats de senyalització 

per a dur a terme les activitats programades de La Festa del Remei _Gales petites 

2021 

 

NOVÈ.- Tramitar la contractació dels actes i actuacions programats amb una clàusula 

especial donat el cas que les mesures de seguretat en relació al Covid-19 no 

permetessin la celebració dels actes. 

 

DESÈ.- Autoritzar el Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, la utilització privativa del 

Polivalent de la Burés el dia 9  d’octubre de 2021 de les 19:00 a les 21:00 hores, per 

la representació de l’obra de teatre amb la subjecció al compliment de les condicions 

generals i particulars d’utilització per a aquest espai que són les següents: 

 

a) Disposar d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els 

riscos derivats pel desenvolupament de l’activitat i per les quanties mínimes 

establertes en l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 

el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

b) Complir amb totes les indicacions del personal responsable de l'espai.  

c) No està permesa l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència. 

d) Deixar l'espai cedit en les mateixes condicions de neteja en que es trobava 

abans de ser utilitzat. 

e) Recollir i retornar el material cedit en el mateix estat de conservació que en el 

moment de ser lliurat. 



 
 

 

f) L'organitzador serà responsable de qualsevol desperfecte del material propi que 

aporti per a la realització de l'activitat, eximint a l'Ajuntament d'Anglès de tota 

responsabilitat. 

g) Assumir el cost dels desperfectes que es puguin ocasionar als béns i 

instal·lacions cedits com a conseqüència del mal ús o negligència. 

h) Qualsevol eventualitat que es produeixi durant el desenvolupament de l'activitat 

i que es derivi del propi esdeveniment serà responsabilitat de l'organitzador.  

i) El subscriptor de la sol·licitud serà el responsable de fer complir les presents 

condicions als usuaris o públic assistent. 

j) Assumir totes les despeses extres generades per l'activitat que no s’hagin 

sol·licitat amb anterioritat i que no hagin estat aprovades per l'Ajuntament. 

k) Limitar l'ocupació màxima de l'espai del local polivalent segons l’ús que se’n 

faci: per sala de ball tindrà un aforament màxim de 728 persones, per 

representacions teatrals de 547 persones, per exposicions de 486 persones i per 

sala de concerts de 708 persones.  

l) S'hauran de mantenir les vies d'evacuació accessibles i lliures d'obstacles, 

garantint que no existeix cap impediment per a la seva obertura. 

 

ONZÈ.- Comunicar als interessats la subjecció al compliment de les condicions 

generals i particulars d’utilització dels espai, així com també fer complir totes les 

mesures higièniques i organitzatives establertes per l’Ajuntament d’Anglès en el marc 

de les mesures per la prevenció del contagi de la COVID19, garantint que s’adopten 

les mesures de seguretat, com és l’ús obligatori de mascaretes i respectar dins del 

possible la distància de seguretat. Aquestes mesures són d’obligat compliment i 

poden variar al llarg dels dies de cessió en funció de la normativa vigent en cada 

moment. 

 

DOTZÈ.- Obertura i tancament dels Espais:  

 

L'obertura i tancament dels següents espais municipals serà duta a terme per un 

responsable de l'entitat  sol·licitant:  

 

 Sala de l'U d'octubre (Polivalent de la Burés) 

  

 

Per a l'obertura i el tancament d'aquestes sales un responsable de l'Entitat sol·licitant 

haurà de passar a recollir un joc de claus per les oficines de la Piscina Municipal 

d'Anglès en un termini de 24 hores abans de la cessió i retornar-les, al mateix lloc, 

amb el mateix termini de 24 hores després de l'activitat.  

 

L'horari d'oficina de les piscines Municipals és de 07.00 a 21.00 els dies feiners i de 

08.00 a 14.00 els caps de setmana.  

 

La resta d'Espais Municipals continuaran essent oberts i tancats per la Policia Local.  

 

Cessió de material de so i megafonia.  

 



 
 

 

El material de so i megafonia que es necessiti per qualsevol activitat també caldrà 

passar-lo a buscar per les oficines de la piscina i retornar-lo en bon estat de 

conservació al mateix lloc un cop finalitzada l'activitat. 

 

TRETZÈ.- Autoritzar una bestreta per la Regidora de Cultura per import de 600 € per 

fer front a diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat per les festes 

esmentades. 

 

CATORZÈ. - Comunicar el present acord al departament d'intervenció, a l'àrea de 

cultura per a la tramitació de les gestions pertinents, al departament de secretaria, a la 

policia local i l’enginyer municipal pels efectes oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president 

amb mi. 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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