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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 13/21
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de novembre de 2021
Horari: de 19:30 hores a 19:40 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Gabriel E. Llorens González, secretari acctal
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (26-10-2021 i 23-11-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Declaració deserta de la licitació anunciada per a la contractació del lloguer per hores d’un 
pavelló cobert per a l’ús dels clubs del municipi
Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 2019/5306H
Drets Socials (Esports):
4. Subvenció directa en espècie al Club Voleibol Pòrtol per al lloguer de dues pistes de vòlei 
platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Actes anteriors
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 26-10-2021 i de l’acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 23-11-2021, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.

ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA CONTRACTACIÓ)

2. Declaració deserta de la licitació anunciada per a la contractació del lloguer per 
hores d’un pavelló cobert per a l’ús dels clubs del municipi



Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28-09-2021 es va aprovar el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, que regeixen la 
contractació del lloguer per hores d’un pavelló cobert per a ús dels clubs del municipi.

Atès que s’ha anunciat aquesta licitació a la Plataforma de Contractes del Sector Públic el 
dia 08- 10-2021, durant 16 dies naturals, sense que s’hagi presentat oferta alguna.

Conseqüentment aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes, la següent proposta d’acord:

1r.- Declarar deserta la licitació anuciada per adjudicar la contractació del lloguer per hores 
d’un pavelló cobert per a l’ús dels clubs del municipi.

2n.- Publicar aquest acord a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

3r.- Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de novembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA ECONOMIA)

2. Expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 2019/5306H

Atès que en data 06/06/2019 s’ha presentat reclamació per responsabilitat patrimonial per 
part de la sra. Catalina Amengual Serra.

Atès que el motiu que s’al·lega per a la reclamació són els danys físics soferts per una 
caiguda a la via pública degut a l’existència d’un focus de vidre pel que va relliscar al 
c/Olesa a l’altura del c/Dolors Gual de Torrella, quantificant-se la indemnització que es 
demana en 24.722,78€

Atès que s’ha ordenat la pràctica de les proves següents:
- Unió dels documents acompanyats per l’interessat
- Unió de l’atestat policial de data 16/11/2018.
- Unió de l’Informe de l’Arquitecte Tècnic de l’Àrea de Manteniment de la Via Pública 

de data 30/09/2020.
- Unió de l’Informe de l’Inspector en cap de la Policia Local de 8/01/2021.
- Unió de l’Informe de l’ l’Arquitecte Tècnic de l’Àrea de Manteniment de la Via Pública 

de data 28/04/2021.
- Unió de l’Informe del TAG de data 28/09/2021.

Atès que el Tècnic d’Administració General en data 28/09/2021 ha emès el següent informe:

“INFORME JURIDIC RELATIU A LA RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PRESENTADA EN DATA 06/06/2019 PER LA SRA. CATALINA AMENGUAL SERRA.



Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de referència, 
complint informar el següent:
I. ANTECEDENTS.
En data 6 de juny de 2019 la Sra. Catalina Amengual Serra ha interposat reclamació per 
responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament pels danys que va patir per una caiguda a la via 
pública. Segons indica, va caure per la presència d’un focus en el paviment amb un vidre humit i 
lliscant. S’assenyala que al lloc dels fets va acudir la Policia Local. La interessada ha aportat informes metges, 
factures i fotografies. La quantificació presentada per danys físics segons dictamen pericial és de 24.579,78 
euros més 143 euros de despeses materials, en total 24.722,78 euros.
II. NORMATIVA D’APLICACIO.
La normativa aplicable en matèria de responsabilitat patrimonial està constituïda per la següent:
- Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978: art. 106.2.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: art. 54.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: art. 223.
- Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i Llei 40/2015.
III. CONSIDERACIONS GENERALS.
L’article 54 de la Llei de Bases de Règim Local estableix l’obligació de les Entitats locals de 
respondre directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com a 
conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de les seves autoritats, 
funcionaris o agents, en els termes establerts a la legislació general sobre responsabilitat 
administrativa. L’article 32 de la Llei 40/2015 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, conté els principis de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, i 
indica que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques 
corresponents de tota lesió que pateixin a qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels supòsits de 
força major, sempre que la lesió sigui conseqüència, del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics, i concreta, a continuació, que, en tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, 
avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de persones.
La responsabilitat patrimonial o indemnitzatòria de les Administracions Públiques es configura a la 
normativa assenyalada, amb els caràcters fonamentals d’objectiva, pel dany o lesió, i directe; 
requerint, per a la seva exigibilitat, segons aquesta normativa i de la jurisprudència, la concurrència 
de les següents circumstàncies o condicions, i dels següents requisits o tràmits:
1) A l’ordre substantiu:
- Producció d’una lesió o dany als particulars a qualsevol dels seus béns o drets.
- Concurrència en la lesió o dany produït de les condicions de realitat i efectivitat, avaluabilitat 

patrimonial o econòmica, i individualització amb relació a una persona o grup de persones; 
podent- se tractar no tan sols de danys materials, sinó també –si concorren les condicions 
assenyalades- personals i morals; però no essent indemnitzables, per no concórrer tals 
condicions, els danys, lesions, o perjudicis merament eventuals o hipotètics, o simplement 
possibles però no actuals.

- Producció de lesió o dany com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, o sigui de qualsevol tipus d’activitat administrativa; el que exigeix la concurrència d’una 
inequívoca imputació del dany a l’Administració, i d’una clara relació causa-efecte, o nexe causal 
–no causa moral sinó causa material-, entre l’activitat administrativa i el dany produït, havent de 
ser aquesta relació causal directe, immediata i exclusiva, sense immissions o interferències a les 
que poguessin cooperar tercers o el propi perjudicat, i que poguessin influir sobre aquesta 
relació, alterant-la.

- Antijuridicitat de la lesió o dany, referint-se aquesta condició, no a l’activitat de l’Administració, 
sinó al perjudicat, i significant que aquest no tingui el deure jurídic de suportar el dany causat.

- Absència de força major.
2) A l’ordre formal o procedimental:
Els requisits, condicions i aspectes fonamentals a tenir en compte són els següents :



-Plantejament i presentació de reclamació abans que transcorri el termini de prescripció del dret, 
termini que és d’un any, comptat, com a regla general, des de la data en la que es va produir l’acte o 
fet motivador de la reclamació, o des de la data en la que es va manifestar l’efecte lesiu.
-Formulació de la reclamació mitjançant escrit en el que, per una banda, es donin els requisits, i es 
contenguin les dades referents a les condicions substantives assenyalades a l’apartat 1 anterior.
-Tramitació de la reclamació a través d’un procediment general, que s’haurà de sotmetre a les 
normes generals procedimentals de les Administracions Públiques, i, a més, a les específiques de 
les Corporacions Locals, i en el que s’hauran d’evacuar tràmits d’informe –especialment del Servei 
que presumptament ha originat la lesió indemnitzable- prova, audiència de l’interessat –tràmit 
imperatiu-, proposta de resolució i aquells altres que resultin pertinents.
-Termini màxim per a la tramitació del procediment –llevat que s’hagi decidit l’abreujat- de sis 
mesos, amb efectes desestimatoris, com a acte presumpte, en el supòsit de no resoldre dins el 
termini assenyalat.
IV.- CONSIDERACIONS ESPECIFIQUES EN RELACIO A L’EXPEDIENT QUE S’INFORMA.
A la vista de l’escrit i documentació presentada pel reclamant, es pot inferir el següent:
- S’estima que en la formulació de l’escrit de reclamació i en la presentació del mateix concorren els 

requisits i condicions, d’ordre temporal i formal a què es fa esment en el nº 2 de l’apartat segon 
anterior i que, en conseqüència, des d’aquesta perspectiva, la reclamació és admissible.

- Pel que fa a la reclamació, i no constant que s’hagi tramitat pel procediment abreujat, és 
aplicable el general, havent-se d’efectuar els tràmits i actuacions pertinents en base al mateix.

En particular, es verifica que, entre d’altres actuacions, s’han fet els següents informes:
-Informe de la Brigada municipal que indica que no s’havia rebut cap avís d’aquestes anomalies i 
que s’havia procedit a la retirada d’aquests focus del passeig.
-Informe de la Policia Local que va acudir al lloc dels fets poc després de la caiguda.
S’indica que la Sra. Amengual es trobava tombada i assistida per veïnats que s’havien aturat a 
ajudar- la. S’assenyala que la interessada va manifestar que havia patinat amb el vidre del focus. 
Després d’uns pocs minuts compareixen el seu fill i una ambulància. S’adjunten fotografies del lloc i 
del focus al que es refereix la reclamant.
-Informe jurídic que sol·licita la realització d’informe complementari de la Brigada perquè detalli si la 
causa de la retirada d’aquests focus del passeig peatonal va ser l’existència del perill d’aquest 
material per ser especialment lliscant i poder causar caigudes com la de la reclamant; i que es doni 
trasllat de la valoració dels danys físics a la companyia d’assegurances.
- Informe de l’Arquitecte tècnic municipal de la Brigada que constata que la retirada dels focus es va 
realitzar després de la caiguda de la Sra. Amengual, una vegada visitada la zona i confirmat que els 
focus relliscaven.
- Al·legacions de la companyia d’assegurances en les que no s’accepta la valoració pericial dels 
danys presentada. També es nega l’existència de responsabilitat per part de l’Administració.
A la vista dels informes i proves practicades, cal concloure que la Sra. Catalina Amengual Serra va 
patir una caiguda al passeig peatonal degut a l’existència d’un focus existent al mateix que 
relliscava. Aquests fets es deriven del consignat a l’informe policial i als informes de la Brigada 
municipal. Es considera que en aquest supòsit la caiguda de la víctima no va poder ser evitada amb 
una normal diligència.
Resulta imprevisible per aquesta que un element situat a la mateixa voravia destinada al trànsit de 
vianants i sense aparents defectes tingui aquest caràcter relliscant. En relació a l’existència de 
desperfectes a la voravia que no poden ser apreciats per no ser coneguts amb anterioritat o no ser 
deficiències evidents, la sentència del TSJ de les Illes Balears de 9 de març de 2016 va indicar: 
“Pues bien, siguiendo la argumentación anterior, la irregularidad causante del accidente, por 
encontrarse en la acera, es decir, en lugar destinado a transitar sin tener que extremar cuidado a tal 
fin, sí es enteramente imputable a la Administración, sin que deba desplazarse la responsabilidad a 



quien camina por lugar específicamente diseñado y adecuado -en teoríapara caminar por él en 
condiciones de seguridad. "
Así pues, al presentarse la deficiencia en la acera, la responsabilidad originaria incumbe a la 
administración municipal y aunque en determinadas circunstancias pudiera apreciarse concurrencia 
de culpas en la víctima -como en el hipotético caso de que previamente fuera conocedora de la 
deficiencia, o ésta fuese manifiesta y evidente-, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no 
advertimos la culpa en la víctima. La propia sentencia apelada reconoce que la deficiencia en el 
pavimento no era de gran entidad y precisamente el que no sea deficiencia manifiesta, lo que hace 
es que no pueda operar la eventual negligencia de la víctima que, por no ser evidente el 
desperfecto, no incurrió en culpa al no advertir lo que era un desperfecto que no era "de especial 
relevancia".
Concurren así, los requisitos para que nazca la obligación de la Administración de indemnizar a los 
particulares: a) daño efectivo, evaluable e individualizado, que no haya obligación jurídica de 
soportar; b) funcionamiento de los servicios públicos, entendidos en sentido amplio y comprensivos 
de cualquier actividad de la Administración y de sus agentes por cuenta de aquélla; c) relación 
causal sin interferencia de tercero o de la propia víctima que la anule, si bien no ha de ser 
necesariamente exclusiva, posibilitando la concurrencia causal que, en su caso, impondrá una 
graduación de la responsabilidad; d) ausencia de fuerza mayor, conceptuada ésta como evento 
extraño, exterior en relación al servicio, imprevisible y absolutamente irresistible; y que el derecho a 
reclamar no haya prescrito”
Per altra banda, i en relació a la quantificació dels danys presentada, aquesta ve recolzada pel 
corresponent informe metge de valoració. Per contra, la companyia d’assegurances municipal no ha 
proposat ni aportat cap prova per tal d’avaluar les lesions sofertes, no havent-se desvirtuat les 
conclusions aportades per l’informe pericial.
V.- TRAMITACIO A SEGUIR.
En aquests moments, pertoca realitzar la proposta de resolució de l’Instructor, informe i fiscalització de la 
Intervenció de Fons – art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refús de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals-, i resolució de l’expedient. De conformitat amb la Llei 5/2010 reguladora 
del Consell Consultiu (art. 18), no és exigible el dictamen de l’òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma abans 
que es dicti la resolució del procediment, atès que la quantia sol·licitada no excedeix dels 30.000 euros.
VI. CONCLUSIONS.
S’informa favorablement l’estimació de la reclamació per considerar-se que es donen els requisits de 
l’article 32 i concordants de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic per a declarar a 
l’existència de responsabilitat patrimonial.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més fonamentat en 
Dret. Marratxí, 28 de setembre del 2021. EL TECNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL”

Atès que s’ha evacuat el corresponent tràmit d’audiència per un termini de deu dies a la 
part interessada, no havent-se presentat al·legacions al respecte.

Atès que el contracte d’assegurança per responsabilitat civil i patrimonial d’aquest 
Ajuntament, adjudicat per decret de batlia de data 30/07/2019 a l’empresa Mapfre 
España Sa, estableix una franquícia de 250,00 € per sinistre.

Conseqüentment aquesta Regidoria, i per raó de la quantia de la indemnització 
sol·licitada, eleva a la Junta de Govern Local

1. Procedir a estimar la reclamació d’indemnització formulada per la Sra. Catalina 
Amengual Serra, per un import de 24.722,78 €, corresponent a l’Ajuntament el 
pagament de la franquícia (250,00 €) i a la companyia d’assegurances Mapfre España 



Sa la diferència (24.472,78 €), en base als arguments descrits a l’informe del TAG de 
data 28 de setembre del 2021.

2. Comunicar-ho als interessats als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de novembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

DRETS SOCIALS (ÀREA ESPORTS)

3. Subvenció directa en espècie al Club Voleibol Pòrtol per al lloguer de dues pistes 
de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021

Atès que en data 05/10/21 la sra. Carme Gayà García, en representació del Club Voleibol 
Pòrtol ha sol·licitat col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament per al lloguer de 
dues pistes de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021.

Atès que l’Ajuntament de Marratxí, atenent al caire esportiu que té l’activitat descrita, 
s’erigeix per promoure l’esdeveniment com a col·laborador segons l’article 25.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que per tal de donar suport a l’esdeveniment és necessària l’aportació econòmica de 
2.770,00 € sol·licitades per a donar cobertura a la col·laboració que l’Ajuntament 
proporciona mitjançant subvenció directa, que d’acord amb el pressupost, es descriu la 
despesa que s’imputarà a l’aplicació pressupostària de l’exercici 20201 341.00.48900

Imputació de la despesa Import

Lloguer de dues pistes de vòlei platja 2.770,00 €

Vista la Memòria justificativa del caràcter singular de la subvenció a atorgar per 
procediment de concessió directa, de data 13/10/21.

Vist el certificat d’existència de crèdit de data 26 d’octubre de 2021 de l’àrea d’Intervenció.

Vist el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i el Club Voleibol 
Pòrtol per a la concessió d’una subvenció directa per al lloguer de dues pistes de vòlei 
platja els mesos de juny, juliol i agost de 2021, el qual es transcriu:

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i el Club Voleibol Pòrtol, 
per a la concessió d’una subvenció directa en espècies per al lloguer de dues pistes 
de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021

PARTS
Miquel Cabot Rodríguez, batle de l’Ajuntament de Marratxí, NIF P0703600G, i adreça al Camí 
de n’Olesa, núm. 66 de Marratxí.

Carme Gayá García, amb DNI 43022422W, representant del Club Voleibol Pòrtol, amb NIF 
G07815053 i adreça al Camí de Can Moranta, núm. 8 de Santa Maria del Camí.



ANTECEDENTS
L’entitat Club Voleibol Pòrtol (en endavant “l’entitat”) és una entitat sense ànim de lucre que en data 
5 d’octubre de 2021 ha sol·licitat col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament per al lloguer de 
dues pistes de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021, per a la realització de 
l’escola de vòlei platja.
L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar amb l’entitat amb la finalitat de 
donar suport amb la subvenció sol·licitada per al lloguer de dues pistes de vòlei platja els mesos de 
maig, juny, juliol i agost de 2021.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte del conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la concessió 
de l’ajut atorgat a l’entitat, les despeses del qual s’hagin sol·licitat i acceptat per l’Ajuntament per al 
lloguer de dues pistes de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021.

Segona.- Despeses subvencionables
L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l’entitat Club Voleibol Pòrtol una subvenció directa en 
espècies, d’acord amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de 
subvencions article 2.c de la vigent Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Marratxí i 
base 15a de les d’execució del vigent Pressupost per a l’exercici 2020, l’ajuda consisteix en el 
pagament del lloguer de dues pistes de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021 
que es relacionen en el següent quadrant de despeses:

Despesa de la subvenció directa en espècies Import

Lloguer de dues pistes de vòlei platja 2.770,00 €

Les despeses subvencionables són les estrictament necessàries per al lloguer de dues pistes 
de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021 i responen a la naturalesa de 
l’esdeveniment subvencionat. Les despeses subvencionables són raonables i compleixen els 
requisits, els principis de bona gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

Tercera.- Obligacions de l’entitat beneficiària
L’entitat es compromet a:
1. Complir l’objectiu, executar l’esdeveniment, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
2. Acreditar abans de l’ordenació de pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’Ajuntament de 
Marratxí, col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les funcions de 
control.
Quarta.- Justificació i pagament
La corresponent justificació haurà de ser presentada en un termini màxim de cinc dies hàbils des de 
la signatura del present conveni.
Dins del termini de justificació de la subvenció concedida abans de la finalització indicada, l’entitat 
beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:
1. Memòria de l’activitat subvencionada, indicant l’objecte de l’entitat organitzadora, acreditació de 

l’interès públic i esportiu de l’esdeveniment amb la seva repercussió al municipi, i el 
desglossament de les activitats amb el detall de la data i horaris.

2. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la 
Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Marratxí (es pot fer Declaració Jurada per Ajuntament).



3. Acreditació de l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l’actuació objecte de 
subvenció, en el termes establerts reglamentàriament.

Si la justificació i obligacions de la subvenció no compleixen els requisits que abans s’indiquen, es 
requerirà a l’entitat perquè, dins el termini de tres dies hàbils, esmeni la mancança o aporti els 
documents preceptius amb la indicació que si no ho fa, desisteix de la subvenció.
Per tot el que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. “

Aquesta Regidoria d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Esports la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Atorgar la subvenció directa per import de 2.770,00 € i aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i el Club Voleibol Pòrtol, condicionat al 
compliment de les obligacions i justificacions que estableix el conveni, per al lloguer de 
dues pistes de vòlei platja els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021.

2. Elevar a la Junta de Govern Local aquesta proposta per a que segueixi les tramitacions 
oportunes, atès que l’import de la subvenció supera els 2.000,00 €, i correspon a la 
Junta de Govern Local la seva resolució.

3. Comunicar al Club Voleibol Pòrtol que ha de fer constar explícitament a la publicitat o 
als documents d’informació (cartells, díptics, revistes, fullets, etc) la col·laboració de 
l’Ajuntament de Marratxí.

4. Notificar el present acord a l’Àrea d’Esports, a l’Àrea d’Intervenció i a l’interessat.

5. Procedir amb la tramitació de l’expedient.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 25 de novembre de 2021 abans transcrit, els senyors assistents 
acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari acctal estenc aquesta acta.

Gabriel E. Llorens González

El Secretari Acctal,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 13 de desembre del 2021

El Batle,
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