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Motivació del caràcter telemàtic de la sessió
La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la
Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens
locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri
a distància.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art.
1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19.
La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada
per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, i prorrogada de nou pel Reial decret
487/2020, de 10 d’abril, que l'estén fins a les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2020.
En data 22 d’abril el Congrés va validar la tercera pròrroga de l’estat d’alarma. La
mesura d’excepció per contenir el coronavirus es mantindrà almenys fins al 10 de
maig.
Es dóna, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica de la Junta
de Govern Local amb caràcter reservat.

Ordre del dia

1.-

Acceptació de la delegació de competències de l’Alcalde
Acceptació expressa de la delegació de competències a la Junta de Govern
Local, com a òrgan col·legiat, conferida per resolució de l’alcaldia de data 23
d’abril de 2020. concretament en el seu punt primer.

2.

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 12 que va tenir lloc el dia 10 de
març de 2020.

3.

Qüestions prèvies

3.1

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3334, de 26 de març
de 2020, sobre designar el lletrat Sr. Jordi Matamala Cunill director de la
defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm.
19/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la
desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat
patrimonial pels danys soferts per una caiguda.

3.2

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3337, de 2 d’abril de
2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de la
defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm.
19/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra la
desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat
patrimonial pels danys soferts per una caiguda.

3.3

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3453, de 3 d’abril de
2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de la
defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm.
298/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, contra la
desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució de 15-022019 que desestima les al·legacions i ordena el restabliment de la realitat física
alterada en el termini màxim d'un mes, en relació amb les actuacions que s'han
portat a terme en un tram del Camí de la Sèquia, concretament a la parcel·la
18, polígon 4 (El Poal).

3.4

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3454, de 3 d’abril de
2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de la
defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm.
361/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la
desestimació del requeriment de cessament de l'ocupació per via de fet de la
finca Polígon 4 Parcel·la 4 de Manresa, amb referència cadastral
08112A004000040000QR amb la incorporació d'un rètol informatiu de forma
permanent sense autorització.

3.5

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.
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4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

1.-

Acceptació de la delegació de competències de l’Alcalde

Acceptació expressa de la delegació de competències a la Junta de Govern Local,
com a òrgan col·legiat, conferida per resolució de l’alcaldia de data 23 d’abril de
2020, concretament en el seu punt primer.
Prèvia deliberació, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels 7 membres presents,
acorda acceptar la delegació d'atribucions, com a òrgan col·legiat, que li ha estat
conferida per resolució de l’alcalde de data 23 d’abril de 2020, concretament en el seu
punt primer.
A continuació es reprodueix, doncs, el contingut del punt primer amb les delegacions
efectivament acceptades per la Junta:
“Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les competències que se li van atribuir
mitjançant resolució número 7769, de 21 de juny de 2019, i que li havien estat
revocades provisionalment per Resolució de l’alcalde núm. 2937, de 16 de març, a
causa de l’estat d’alarma decretat per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en
l’exercici de les seves competències. A més, per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta
de Govern Local exercirà les competències següents:
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel ple.
2. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al ple.
3. L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d’urbanització.
4. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com d’altre índole i
altres actuacions d’interès social, quan sigui competent per a la seva
contractació o execució o gestió i que estiguin previstos al pressupost.
5. Competències com a òrgan de contractació respecte de contractes l’import
dels quals superi l’establert a la legislació de contractes del sector públic
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per a la contractació simplificada amb caràcter abreujat en cada cas i no
superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas,
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses,
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades
de l’esmentada delegació principal, inclosa la competència per a la
disposició i autorització de la despesa.
6. Aprovació de tota classe de convenis, la competència per a l’aprovació dels
quals no estigui atribuïda al Ple.
7. L’aprovació de contractes privats de qualsevol classe i l’adjudicació de
concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així
com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni
la quantia indicats.
8. Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes
dictats en exercici de les competències delegades.
9. Resoldre aquells assumptes que, per raó de la competència delegada de
l’alcalde, corresponguin a un/a regidor/a delegat/a, si l’acord que es
proposa adoptar és divergent de l’informe que consta a l’expedient, i també
quan el regidor o regidora delegats es neguen a signar la proposta
corresponent o, si transcorreguts 45 dies de la seva emissió aquesta no és
signada.”
2.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 12 que correspon a la
sessió ordinària del dia 10 de març de 2020, i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 7 membres presents.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals)

3.

Qüestions prèvies

3.1

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3334, de 26 de
març de 2020, sobre designar el lletrat Sr. Jordi Matamala Cunill director
de la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós
administratiu núm. 19/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, contra la desestimació per silenci administratiu de la
reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts per una
caiguda.
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El secretari general exposa la resolució de l’alcalde núm.3334, de 26 de març de 2020,
que es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en
els fets i fonaments de dret següents:
Fets
1. Per resolució de l’alcalde núm. 1997 de data 24 de febrer de 2020 es va aprovar la
personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona en qualitat de part demandada en el recurs contenciós
administratiu núm. 19/2020 interposat per XXX contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació d'indemnització en concepte de responsabilitat
patrimonial per una caiguda el dia 18 de gener de 2019 al c. Mossèn Jacint Coma i
Gal·li (edifici octogonal 14, Barri de la Font dels Capellans) presumptament
provocada per una rajola aixecada de la vorera i per la poca iluminació.
2. Per resolució de l’alcalde de data 18 de març de 2020 es va adjudicar a BUFET
MATAMALA, SL (B63710669) el contracte menor de defensa jurídica de
l’Ajuntament en el procediment esmentat en el punt anterior i es proposa per dirigir
la defensa jurídica en aquest assumpte el Sr. JORDI MATAMALA CUNILL amb
número de col·legiat de l’ICAM 1026.
3. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics ha emès l’informe previst
a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Fonaments de dret
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació
de la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta última
norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als
lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics, llevat que designin advocat col·legiat
que els representi i defensi.
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions
judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
És per això que RESOLC:
1r. DESIGNAR el lletrat amb número de col·legiat de l’ICAM 1026, Sr. JORDI
MATAMALA CUNILL, director de la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs
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contenciós administratiu núm. 19/2020 del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de
Barcelona.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.”
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
3.2

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3337, de 2 d’abril
de 2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de
la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
núm. 19/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona,
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys soferts per una caiguda.

El secretari general exposa la resolució de l’alcalde núm.3337, de 2 d’abril de 2020,
que es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en
els fets i fonaments de dret següents:
Fets
1. Per resolució de l’alcalde núm. 3301 de data 11 de març de 2019 es va aprovar la
personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2019 interposat per
XXX contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada el 02-03-2017 per la qual sol·licitava una
indemnització per les lesions i danys materials soferts el 9-03-2016 quan estava
circulant amb la motocicleta matrícula 8879HFP per la Ctra. de Vic i a l'alçada del
carrer Era Firmat va caure per l'existència de gasoil sobre la calçada.
2. En l’acord tercer d’aquesta resolució es va designar el lletrat dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica
en el recurs contenciós administratiu de referència.
3. Posteriorment, el lletrat designat va causar incapacitat laboral transitòria. Si bé en
aquests moments ja es troba en actiu, la Cap de Servei del Servei de Territori, en
data 18 de març de 2020, ha proposat la designació de lletrat extern per a la defensa
jurídica en aquest assumpte, amb la finalitat d’alleugerir la càrrega de treball del lletrat
municipal.
4. Per resolució de l’alcalde de data 1 d’abril de 2020 es va adjudicar a SENSUS
CONSULTORA SL (B66483645) el contracte menor de defensa jurídica de
l’Ajuntament en el procediment ordinari esmentat en el punt anterior i la lletrada
d’aquest despatx que es proposa per dirigir la defensa jurídica en aquest assumpte
és la Sra. NURIA HUETE CARBALLO, amb número de col·legiada de l’ICAM 932.
5. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics ha emès l’informe previst
a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Fonaments de dret
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1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la
regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta
última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals
correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics, llevat que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi.
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions
judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
És per això que RESOLC:
1r. DEIXAR SENSE EFECTES la designació del lletrat dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES com director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2019 del Jutjat contenciós
administratiu núm. 5 de Barcelona.
2n. DESIGNAR la lletrada amb número de col·legiada de l’ICAM 932, Sra. NURIA
HUETE CARBALLO, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs
contenciós administratiu esmentat en el punt anterior.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.”
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
3.3

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3453, de 3 d’abril
de 2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de
la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
núm. 298/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona,
contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la
resolució de 15-02-2019 que desestima les al·legacions i ordena el
restabliment de la realitat física alterada en el termini màxim d'un mes, en
relació amb les actuacions que s'han portat a terme en un tram del Camí
de la Sèquia, concretament a la parcel·la 18, polígon 4 (El Poal).

El secretari general exposa la resolució de l’alcalde núm.3453, de 3 d’abril de 2020,
que es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en
els fets i fonaments de dret següents:
Fets
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1. Per resolució de l’alcalde núm. 11043 de data 7 d’octubre de 2019 es va aprovar la
personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona en qualitat de part demandada, en la primera instància i, en el seu
cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós administratiu núm. 298/2019 interposat per HOST
MANAGEMENT, SL contra la desestimació del recurs de reposició interposat
contra la resolució de 15-02-2019 que desestima les al·legacions i ordena el
restabliment de la realitat física alterada en el termini màxim d'un mes, en relació
amb les actuacions que s'han portat a terme en un tram del Camí de la Sèquia,
concretament a la parcel·la 18, polígon 4 (El Poal).
2. Per resolució de l’alcalde núm. 3434 de data 1 d’abril de 2020 es va adjudicar a
SENSUS CONSULTORA SL (B66483645) el contracte menor de defensa jurídica
de l’Ajuntament en el procediment ordinari esmentat en el punt anterior i la lletrada
d’aquest despatx que es proposa per dirigir la defensa jurídica en aquest assumpte
és la Sra. NURIA HUETE CARBALLO, amb número de col·legiada de l’ICAM 932.
3. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics ha emès l’informe previst
a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Fonaments de dret
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la
regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta
última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals
correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics, llevat que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi.
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions
judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
És per això que RESOLC:
1r. DESIGNAR la lletrada amb número de col·legiada de l’ICAM 932, Sra. NURIA
HUETE CARBALLO, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs
contenciós administratiu núm. 298/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.”
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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3.4

Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm 3454, de 3 d’abril
de 2020, sobre designar la lletrada Sra. Nuria Huete Carballo directora de
la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu
núm. 361/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona,
contra la desestimació del requeriment de cessament de l'ocupació per
via de fet de la finca Polígon 4 Parcel·la 4 de Manresa, amb referència
cadastral 08112A004000040000QR amb la incorporació d'un rètol
informatiu de forma permanent sense autorització.

El secretari general exposa la resolució de l’alcalde núm.3454, de 3 d’abril de 2020,
que es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient administratiu de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en
els fets i fonaments de dret següents:
Fets
1. Per resolució de l’alcalde núm. 1998 de data 24 de febrer de 2020 es va aprovar la
personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
12 de Barcelona en qualitat de part demandada, en la primera instància i, en el seu
cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós administratiu núm. 361/2019 interposat per HOST
MANAGEMENT, SL contra la desestimació del requeriment de cessament de
l'ocupació per via de fet de la finca Polígon 4 Parcel·la 4 de Manresa, amb
referència cadastral 08112A004000040000QR amb la incorporació d'un rètol
informatiu de forma permanent sense autorització.
2. Per resolució de l’alcalde núm. 3434 de data 1 d’abril de 2020 es va adjudicar a
SENSUS CONSULTORA SL (B66483645) el contracte menor de defensa jurídica
de l’Ajuntament en el procediment ordinari esmentat en el punt anterior i la lletrada
d’aquest despatx que es proposa per dirigir la defensa jurídica en aquest assumpte
és la Sra. NURIA HUETE CARBALLO, amb número de col·legiada de l’ICAM 932.
3. La cap de Secció de Secretaria General i Serveis Jurídics ha emès l’informe previst
a l'article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Fonaments de dret
1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com
l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la
regulació de la representació i defensa de les Administracions públiques, i aquesta
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última norma estableix, en el seu article 551.3 que en el cas dels ens locals
correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis Jurídics, llevat que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi.
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions
judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
És per això que RESOLC:
1r. DESIGNAR la lletrada amb número de col·legiada de l’ICAM 932, Sra. NURIA
HUETE CARBALLO, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs
contenciós administratiu núm. 361/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de
Barcelona.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.”
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
3.5

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.

No se’n plantegen.
4.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten
5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.
El secretari general,
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