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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

30 DE JUNY DE 2004 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.00 hores 
Hora que acaba: 22.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

PRESIDEIX 
 

Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’acalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores 
Laureà Gegori Fraxedas 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Joan Fuentes Albareda 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres majors 
3)  Aprovació de la certificació final d’obres de la renovació de l’enllumenat al C/ 

Montnegre, Montseny 
4)  Aprovació de la retenció de crèdits 
5)  Atorgament de subvencions a les entitat canetenques 
6)  Senyalització de la riera Sant Domènec 
7)  Senyalització de la ronda Dr. Manresa “El Palauet” 
8)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 16 de 
juny de 2004 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR LHT PER A LA REFORMA 
HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER ABELL BAIX NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor LHT, amb la qual sol·licita llicència d’obres 
per a la reforma habitatge unifamiliar al carrer Abell Baix número xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 16 d’abril de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la 
normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
ÚS  Residencial, comercial, 

magatzem, oficines, 
serveis, equipaments, 
excepte assistencial i 

funerari i garatges 
particulars. Tallers amb 

limitació de molèsties 

Habitatge 
unifamiliar 

FAÇANA MÍNIMA 4,5 m.  > 4.50 m 
ARM obligatòria (PB+1PP) 8.00  Existent, 

10.35 m 
ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB  3.30 m 
PROFUNDITAT 
EDIFICABLE 
PROFUNDITAT 
EDIFICABLE PB 

14.00 m  Existent, 
17.95 m 

14.00 m  Existent, 
17.95 m 

OCUPACIÓ SOTERRANI = PLANTA BAIXA  - 
TEULA ÀRAB   terrat 
PENDENT COBERTA  30%  - 
ALÇADA SOBRE L'ÚLTIM 
SOSTRE 

<3.00 m  - 

COMPOSICIÓ DE FAÇANA existent 
DIPÒSITS DE RESERVA -  - 
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D'AIGUA 
EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS 
VOL MÀXIM 1/10 o A- 

10 

 
separativa  ull 
 

1.20  - 

SEPARACIÓ VOLADÍS A 
MITGERA 

>=V 

DISTANCIA A VEÍ >3.00 m 
ALÇADA SOBRE VORERA 3.30 m 
VOL MÀXIM VOLADÍS 
POSTERIOR 

1.20 m 

DECRET HABITABILITAT ¿ 
ESTUDI DE SEGURETAT I SI 
SALUT 
INCLÒS AL PRECATÀLEG Si 
PROJECTE 
BÀSIC/EXECUTIU 

 
Per tot l’esmentat, per tal de completar i ajustar el projecte a la normativa 

vigent, caldria aportar la documentació i realitzar les esmenes que es detallen a 
continuació: 

 
- Presentar plànol de façanes. 
- Presentar plànol de secció on quedi reflectida l’actuació de reforç estructural. 
- Presentar plànol de sanejament. S’ha de preveure l’evacuació separativa de les 

aigües pluvials directament a carrer per sota vorera. El baixant d’aigües pluvials 
ha d’anar encastat en planta baixa. 

- L’accés a les peces de l’habitatge ha de tenir una amplada lliure mínima de pas 
de 0.70 m., excepte a la sala que ha de ser de 0.80 m. 

- D’acord amb el decret d’habitabilitat, el dormitori interior de la planta primera i 
el de la planta segona, no poden ser considerats com a tals per no complir amb 
els mínims establerts. 

- Al projecte es fa referència a la reforma d’un habitatge unifamiliar, però es 
preveuen dues cuines. 

 
Finalment recordar: 

1.  Que l’edifici existent es troba inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès artístic i històric aprovat inicialment. (s’adjunta fotocòpia de 
la fitxa) 

2.  Que l’edifici es troba en situació de fora d’ordenació i per tant, no es poden 
autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum o de modernització, però 
si les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de l’esmentat edifici.” 

 
Atès que en data 21 de maig d’enguany la senyora EF en representació del senyor 
LHT ha presentat la documentació requerida per la tècnica municipal. 

 
Atès que la tècnica en data 21 de maig d’enguany informa: 
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“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta dels plànols que 
incorporen les mancances detectades al projecte presentat inicialment: 

- Plànol de façanes. 
- Plànol de secció amb el reforç estructural proposat. 
- Justificació de la instal·lació de sanejament que no es modifica. 
- Modificació dels nous accessos a les diferents dependències. 
- Consideració de vestidor i traster de les estances interiors de la planta primera i 

segona. 
 

Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència per a la reforma 
de l’habitatge situat al C/ Abell Baix, xx”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 17 de juny de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat LUIS HOMAR TOBOSO per a la 
reforma habitatge unifamiliar al carrer Abell Baix número xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Ramon Codina i modificacions presentades en data 17 de maig d’enguany, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i 
les específiques marcades per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de mil cent dinou euros amb quinze cèntims (1.119,15 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de tres-cents euros amb noranta cèntims (300,90 €), i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns municipals, la 
quantitat  de  set-cents  vint-i-dos  euros  amb  quatre  cèntims  (722,04  €).  Aquesta 
garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació 
d’edificis. 
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2.2- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS JO I CO PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE DEL CARRER MAS MUNÍ NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pels senyors JO i CO, amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma i ampliació habitatge unifamiliar al carrer Mas Muní xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 8 de juny de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la 
normativa: 

 
CONCEPTE                                                                                      NORMES  PROJECTE 

 
ÚS  Residencial, comercial, 

magatzem, oficines, serveis, 
equipaments excepte 

assistencial i funerari, garatges 
particulars i tallers. 

Residencial 
unifamiliar 

FAÇANA MÍNIMA  4.50 m  > 4.50 m. 
ARM 7.50 m.  < 7.50 m. 
ARM PLANTA BAIXA 3.00 m  PB. existent 
PROFUNDITAT EDIFICABLE  14.00 m  9.74 m 
PROFUNDITAT EDIFICABLE PB  14.00 m  existent 
OCUPACIÓ SOTERRANI = planta baixa  no existeix 
TEULA ÀRAB    Sí 
PENDENT COBERTA    30%  30% 
ALÇADA SOBRE L’ARM  <3.00 m  < 3m 
ASCENSOR    - 
AMPLADA ESCALA ACCÉS     1 m  - 
VENTILACIÓ SUPERIOR   1 m2  - 
ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS  1.80 m  < 1.80 m. 
DIPÒSITS DE RESERVA D'AIGUA   -  - 
EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS Separativa  si 
VOL MÀXIM: 1/10 o A-10  - 
SEPARACIÓ VOLADÍS A MITGERA    >=V  - 
DISTANCIA A VEÍ    >3.00 m  - 
ALÇADA SOBRE VORERA   3.30 m  - 
VOL MÀXIM VOLADÍS POSTERIOR    1.20 m  - 
PATI DE VENTILACIÓ  9m2-5m2  - 
APARCAMENT     No 

 
DECRET D’HABITABILITAT SI 
(259/2003) 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT SI 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU SI 

 
El projecte ACOMPLEIX les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, per tant, 
s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres majors” 
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Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 17 de juny de 2004. 
 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de   juny, de conformitat amb la proposta de la tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors JO i CO per a la reforma i ampliació 
habitatge del carrer Mas Muní número xx, d’acord al projecte de l’arquitecta Marta 
Janer Font, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta  llicència  
resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’arquitecta-tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de sis-cents setanta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims (674,44 
€); per taxes urbanístiques, la quantitat de cent vuitanta-dos euros amb setanta-tres 
cèntims (182,73 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en 
els béns municipals, la quantitat de quatre-cents trenta-cinc euros amb dotze cèntims 
(435,12 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA CARRERS MONTNEGRE, 
CLAUSELL, PIRINEUS I ALTRES 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió de data 16 d’abril d’enguany va acordar 
adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres de reforma de les 
instal.lacions d’enllumenat públic dels carrers Montnegre, Montseny, Clausell, Pirineus i  
d’altres, dins del terme municipal de Canet de Mar, a l’empresa Electromecànica 
Soler, SL pel preu de 62.627,23 €, amb subjecció al plec de clàusules econòmiques 
administratives. 

 
Vista la certificació final d’obra presentada per l’Enginyer Tècnic Vicenç Puig Perpinyà, 
segons la qual certifica que efectuada una visita en data 18 de juny de 2004 per tal de 
constatar l’estat dels amidaments efectuats en conjunt amb l’empresa 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, ha comprovat que s’han efectuat els treballs que a 
continuació es detallen: 
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Hi ha hagut un increment del pressupost que es justifica de la manera següent: 
 

A) Per canvi de Reglament de Baixa Tensió durant l’execució de l’obra, s’ha 
instal.lat un interruptor complementari (IGA) 

B)  S’han efectuat canvis de posició de lluminàries, gairebé  sempre a petició del 
veïnat o per motius diversos (millora de lluminositat, etc.) la qual cosa ha 
provocat un increment en el metratge de conductor elèctric. 

 
Vist l’informe jurídic emès pel secretari de la corporació, el contingut del qual és el 
següent: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme), en 
relació amb la proposta que formula la direcció facultativa de les obres, Sr. Vicenç Puig i  
Perpinyà, de modificació del contracte d'obres de reforma de les instal·lacions 
d’enllumenat públic dels carrers Montnegre, Montseny, Clausell, Pirineus i d’altres, en 
compliment d'allò establert a l'article 275 de la refosa 2003 de la LMC, emet el següent 

 
Informe 

 
Primer.- Constitueix una prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó 
d’interès públic (art. 59 LCAP), i sempre que es tracti de necessitats noves o causes 
imprevistes, que hauran de quedar degudament justificades a l’expedient. La 
modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 54 LCAP) i exigirà dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 20% del preu primitiu i 
aquest és igual o superior als 1.000.000.000’- pta. (6.010.121'04 €). Els límits que tot 
seguit veurem no són límits a la modificació, sinó límits a l’exigència de perpetuació del 
vincle contractual; els límits a la modificació cal cercar-los únicament en la interdicció 
de què la mateixa oculti un contracte nou, amb el concurrent frau de licitadors; es 
tracta d’un concepte jurídic indeterminat la concreció del qual requerirà, en primer lloc, 
l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial i del modificat. 

 
Segon.- Cal, en primer lloc, distingir entre les modificacions simples o quantitatives, i 
les modificacions qualitatives o per preus contradictoris (arts. 146.1, 189, 212 LCAP). 
Les primeres són les que produeixin un augment, reducció o supressió de les unitats 
d'obra, o substitució d'una classe de fàbrica per altra, sempre que aquesta sigui una de 
les compreses en el contracte. La reducció, pel demés, no dóna dret a reclamar cap 
indemnització; l'augment, en canvi -així com la resta de les vicissituds enunciades-  es 
valora pels preus unitaris del contracte. 

 
Tercer.- Tant en el contracte d’obres (art. 146 LCAP) com en el de subministraments 
(art. 192.c) com en el de consultoria i assistència (art. 214.c) la modificació és 
obligatòria pel contractista si comporta un augment, reducció o supressió fins el 20 per 
100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa una alteració substancial de l’objecte 
inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin una alteració 
substancial de l’objecte, esdevé causa de resolució contractual (arts. 149.e); 192.c); 
214.c) LCAP. No és, tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE 
establia ja pel contracte d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol 
d’ambdues parts. Ara, aquesta interpretació ve confirmada a l’article 112.2 LCAP per a 
tot tipus de contracte, amb el benentès que si qui resol és l’Administració causant de la 
modificació, aquella equivaldrà al desistiment i portarà implícita la indemnització al 

7 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

contractista del benefici industrial deixat de percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 
100 del preu de les obres i subministraments (arts. 151.4 i 193.3 LCAP); el 10 per 100 
del preu dels estudis i projectes deixats de realitzar (art. 215.3) i els beneficis futurs 
deixats de percebre (art. 169.4 LCAP). 
Quart.- Per alteració substancial, als efectes al·ludits, cal entendre, entre altres, la 
modificació  dels  fins  i  característiques  bàsiques  del  projecte  inicial,  així  com  la 
substitució d'unitats que afectin, almenys, el 30 per 100 del preu primitiu del contracte, 
amb exclusió de l'IVA (art. 150.1 LCAP). 

 
Cinquè.- D'altra banda, les modificacions qualitatives (preus contradictoris), d'acord 
amb l'article 146.2 LCAP són aquelles que suposen la introducció d'unitats d'obra no 
compreses en el projecte o les característiques de les quals difereixin substancialment 
d'elles. En aquests casos cal donar tràmit d’audiència al contractista per tres dies i, si 
no s’arriba a un acord en els nous preus, el contractista no resta obligat a executar les 
modificacions. Per aquesta raó aquí no s’aplica el límit del 20 per 100; els preus 
contradictoris no són, en cap cas, obligatoris pel contractista. Arribats a aquest cas, 
l'òrgan de contractació podrà contractar-les amb altre empresari en els mateixos preus 
que hagués fixat, o executar-les directament. La contractació amb un altre empresari 
podrà realitzar-se per procediment negociat sense publicitat, sempre que el seu import 
no excedeixi del 20 per 100 del preu primitiu del contracte (art. 146.2 LCAP). 

 
Sisè.- Diu l'article 141.d) LCAP que podrà utilitzar-se el procediment negociat sense 
publicitat prèvia quan es tracti d'obres complementàries que no figurin en el projecte ni 
en el contracte, però que resulti necessari executar com a conseqüència de 
circumstàncies  imprevistes  i  la  seva  execució  es  confiï  al  contractista  de  l'obra 
principal, d'acord amb els preus que regeixen en el contracte primitiu o que, en el seu 
cas, fossin fixats contradictòriament. Aquesta contractació de les denominades obres 
complementàries al contractista de l'obra principal està subjecta a uns requisits; són 
els següents: 

 
a)  que les obres no puguin separar-se tècnicament o econòmica del contracte 

primitiu sense causar inconvenients majors a l'Administració o que, encara que 
es puguin separar, siguin estrictament necessàries per a la seva execució. 

b)  que  les  obres  complementàries  a  executar,  definides  en  el  corresponent 
projecte estiguin formades, almenys, en un 50 per 100 del pressupost, per 
unitats d'obra del contracte principal. 

c)  que l'import acumulat de les obres complementàries no superi el 20 per 100 del 
preu primitiu del contracte. 

 
Les demés obres complementàries que no reuneixin els requisits anteriors hauran 
d'ésser objecte de contractació independent. 

 
Setè.- El règim jurídico-contractual aplicable, com veiem, no serà el mateix si es tracta 
d’obres accessòries o complementàries de si es tracta de modificacions -simples o per 
preus contradictoris- del contracte principal, ja que la naturalesa jurídica d'unes i altres, 
tampoc no és la mateixa. 

 
La utilització del mateix coeficient del 20 per 100 del preu del contracte per a la 
delimitació conceptual d'ambdues figures no ens ha d’induir a error: en la modificació 
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implica un límit d’obligatorietat pel contractista (ex art. 149.e LCAP) mentre que en les 
obres accessòries és límit d’adjudicació al mateix contractista (ex art. 141.d.3 LCAP). 

 
Ambdues figures han estat delimitades per la doctrina i la jurisprudència de forma 
suficient com per poder afirmar que: 

a)  quan ens trobem davant d’un supòsit de modificació de contracte principal – 
novació objectiva- al mateix no li són aplicables els límits del 141.d) LCAP i, a 
l'inrevés, els únics límits que subjecten el procediment negociat sense publicitat 
per a la contractació d'obres accessòries, són els previstos a l'article 141.d) 
LCAP. 

b)  la modificació es materialitza en un projecte reformat, això és, en una variació 
del projecte primitiu –novació objectiva- mentre que l’obra accessòria consisteix 
en una addició, amb el seu corresponent projecte al marge de l’inicial, que no 
dóna lloc, tampoc, a una modificació del contracte, sinó que es tracta d'un 
contracte diferent, independent. 

c) les obres accessòries només s’admeten en el supòsit de circumstàncies 
imprevistes (ex art. 141.d) LCAP) mentre que les modificacions del contracte 
són també possibles per necessitats noves (ex art. 101). Això evidencia que les 
obres complementàries no són fruit tant d'una necessitat, com de la 
conveniència o oportunitat. 

d)  les obres d'un modificat són internes al contracte i es fan necessàries per a 
l’execució de l’obra total, mentre que les obres accessòries són externes al 
contracte: la seva inexecució no menysté el resultat del  contracte primitiu. La 
característica del modificat, insistim, és la seva necessitat, front a la mera 
conveniència o oportunitat de les obres complementàries. 

e)  sense l’accessòria l’obra principal segueix essent completa, és a dir, útil al 
servei públic. El Consell d’Estat en dictamen 45.942 de 15.12.83 establí que en 
el modificat les unitats d’obra nova resulten necessàries per a la finalitat del 
projecte primitiu, mentre que l’execució d’obra complementària no, al consistir 
en mers afegits no essencials, per més que puguin resultar molt convenients. 

f) les  obres  accessòries  han  d’ésser  susceptibles  d’utilització  separada,  a 
diferència de l’obra objecte dels modificats (dictamens 47.127, de 29.11.84 i 
48.034, de 24.7.85). En el modificat l’obra no prevista convergeix com un tot 
amb la inicial, essent tècnicament impossible separar-la; mentre que l’obra 
accessòria, si bé és útil (convenient) i contribueix a perfeccionar l’obra principal, 
no influeix per tal que aquesta mantingui la seva autonomia tècnica i, per tant, 
ambdues  són  susceptibles  d’execució  independent  (dictàmens  48.473,  de 
16.1.86 ; 424, de 2.4.92 i STS de 20.1.85). 

 
Pel que fa a l’instrument concret de la certificació final d’obra, per imperatiu de l’article 
147 LCAP, s’ha d’haver aprovat (per l’òrgan de contractació i no per l’alcalde, a 
diferència de la resta de certificacions, que constitueixen únicament l’acte de 
reconeixement de l’obligació fins a una determinada quantitat) dins dels 2 mesos 
subsegüents a la recepció de les obres, mesos que computen a tots els efectes dins 
del transcurs del termini de garantia establert en el PCAP. 

 
Vuitè.- Del certificat presentat per la direcció facultativa en data 18 de juny de 2004, es 
dedueix que la certificació núm. 3 és el certificat final d’obra i que l’augment de 
1.281,22 € en relació al preu d’adjudicació respon a: 
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- preus simples consistents en diferències de metratge de conductors elèctrics: 
535,14 € 

- preus  contradictoris,  en  tractar-se  de  partides  no  incloses  en  el  projecte 
aprovat: 821,60 € 

 
A  aquests  preus  se’ls  aplica  el  benefici  industrial  i  les  despeses  generals  i 
posteriorment el quoficient de baixa. 

 
Novè.- En el present cas, per tant, es tracta de validar modificacions contractuals 
introduïdes directament per la direcció facultativa. La incidència sobre el preu del 
contracte ultrapassa el 2,045 %, conforme acredita la direcció facultativa. Ens trobem, 
doncs, dins dels límits establerts per l’article 160.1 RLCAP que justifica la validació 
d’aquestes modificacions en seu de Certificat Final d’Obra. 

 
S’informa tot, sense perjudici de l’informe preceptiu d’Intervenció, favorablement el 
present acord. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 28 de juny de 2004.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
146 i concordants LCAP, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Serveis, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Donada la justificació efectuada per la direcció facultativa de l’augment 
d’obra en un 2,045%, i donat que en l’acta de recepció de les obres de data 18 de juny 
de 2004 es reflecteix que l’obra ja ha estat acabada, aprovar la certificació final de 
l’obra de data 18 de juny de 2004, per un import de quinze mil tres-cents set euros 
amb vint-i-sis cèntims (15.307,26 €). 

 
SEGON.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació amb càrrec a la partida 30-511- 
63301 del vigent pressupost ordinari per al 2004. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
5253 a 5663 de la relació núm. 20/04 del pressupost ordinari, segons la relació adjunta i 
núm. 254 de l’Organisme Autònom Radio Canet 

 
Atès que l’import de la relació es de 89.432.66 € i el núm. 254 de l’O.A, Radio Canet 
de 86,79€ a l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del 
Pressupost  de  l’exercici  2004,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 20/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 89.432,66 € Eur. 

 
SEGON.- Aprovar la retenció núm. 254 de l’OA, Ràdio Canet per import de 86,79€. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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5.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CANETENQUES 
 

Vist allò que es determina a l’article 14 de l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a l’atorgament de subvencions per part d’aquest Ajuntament. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2004 va aprovar la 
convocatòria 1/2004, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2004, 
establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les subvencions a atorgar, 
en funció de les finalitats. 

 
Atès que en el mateix acord s’establia el termini de presentació de sol·licituds, que finia 
el dia 31 de març d’enguany. 

 
Vist l’informe emès pel consell regulador en data 31 de maig de 2004, que es transcriu 
a continuació,  en el que s’atorga una puntuació a cada entitat peticionària (resultat 
d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les subvencions), així com el 
coeficient/valor  que  s’atorga  a  cada  punt,  amb  la  qual  cosa  s’obté  l’import  de 
subvenció a atorgar a cada entitat 

 
“A les corresponents partides del pressupost general de l’ajuntament per a l’any 2004 s’han 
consignat els crèdits suficients per fer front a les subvencions que s’haguessin d’atorgar. 

 
En funció de l’import consignat a cada àrea, s’atorga un coeficient/valor a cada punt que resulti 
d’aplicar els criteris ponderats de valoració de les sol·licituds establerts a la base novena de la 
convocatòria 1/2004, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg per l’Ajuntament de Canet de Mar. El nombre de punts resultants per el valor del 
coeficient ens donarà l’import de la subvenció a atorgar. 

 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, són els següents: 

 
1.- Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts 
2.- Correcta justificació de la subvenció en anteriors convocatòries, fins a 20 punts 
3.- Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4.- Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5.- Dificultat de realització de l’activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6.- Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts 
7.- Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/punt Subvenció 

Resultant 
NOM ENTITAT 30 p 20p 15p 10p 10p 10p 5p    

           

Entitats de comerç           
Plaça Mercat 30 20 15 10 10 10 5 100 25 2.500,00€ 

Unió Botiguers i 30 20 15 10 10 10 5 100 180 18.000,00€ 
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Comerciants           
           
Entitats d’ensenyament           
AMPA CEIP 
MISERICORDIA 

7 5 3 2,5 1 1  19,5 155 3.022,50€ 

Col.legi Yglesias 
SCCL 

1 1  1 0.8   3,8 155 589,00€ 

AMPA  Col·legi  Sta. 
Rosa de Lima 

2 1 1 1,5 0,3   5,8 155 899,00€ 

AMPA IES Lluís 
Domènech Montaner 

3 1 1 1 0,45   6,45 155 999,75€ 

Col·legi Infantil M.D. 
Misericòrdia 

7 5 2 1 1,2   16,2 155 2.503,25€ 

Col·legi   Sta.   Rosa 
de Lima 

1 1  1 0,8   3,8 155 589,00€ 

Canet Pro-Música 5 1 3 1,3    10,3 155 1596,50€ 

Campanya escoles 
“anem al teatre” 

6 1 4 3 0,2   14,2 155 2.200,00€ 

Campanya Institut 
“anem al teatre” 

6 1 4 2 1,2   14,2 155 2.200,00€ 

AMPA  Col.legi  Sta. 
Rosa de Lima 

2 1 1 1,5 0,3   5,8 155 899,00€ 

           
Entitats d’esports           

Club Mar i Vent 1 0,5 0,2 0,15 0,15   2,0 518,07 1.036,14€ 

Canet Club de 
Futbol 

5 0,5 3 1,5 0,4   10,40 518,07 5.387,92€ 

Canet Futbol Sala 6 0,5 4,25 3,25 1 0,1  15,10 518,07 7.822,85€ 

Club Atletisme 
Esport Canet 1980 

4  2,5 2 0,8   9,30 518,07 4.818,05€ 

Club Bàsquet Canet 5 0,5 3 2 1 0,1  11,60 518,07 6.009,61€ 

Club Billar Canet 1,5 0,5 0,5 0,4 0,3   3,20 518,07 1.657,82€ 

Club Botxes Canet 2,25  0,75 0,1  0,2  3,30 518,07 1.709,63€ 

Club Boxa Canet 2,25  0,75 0,25 0,2   3,45 518,07 1.787,34€ 
 

Club Ciclista Canet 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4   2,60 518,07 1.346,98€ 

Club d’Escacs Canet 1,5  0,6 0,25 0,25   2,60 518,07 1.346,98€ 

Club Petanca Canet 1,5  0,1 0,25 0,3   2,15 518,07 1.113,85€ 

Secc Petanca AAVV 
Avda. Maresme 

0,5  0,1 0,15 0,1   0,85 518,07 440,35€ 

Club  Tennis  Canet 
1971 

0,5 0,25 0,25 0,15    1,15 518,07 595,78€ 

Club   Tennis   Taula 
Canet 

1,25 0,5 0,5 0,5 0,45   3,20 518,07 1.657,82€ 
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Club Tir al Plat 
Canet 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1   0,90 518,07 466,26€ 

Club de Twirling 
Canet de Mar 

2  0,5 0,5 0,25 0,25  3,50 518,07 1.813,24€ 

Grup Excursionista 
Canet 

0,5  0,5 0,15    1,15 518,07 595,78€ 

Sin Límites Club 0,5 0,25 0,25 0,15    1,15 518,07 595,78€ 

Societat   de   Pesca 
“La Daurada” 

0,5  0,5 0,15    1,15 518,07 595,78€ 

Club Missatgeres 
Canet de Mar 

1 0,5 0,25 0,25  0,15  2,15 518,07 1.113,85€ 

Club de  Patinatge 
Artístic 

1,5 0,5 0,7 0,40 0,3 0,3  3,70 518,07 1.916,86€ 

Club Hoquei Canet 1 0,5 0,25 0,25    2,00 518,07 1.036,14€ 

Club Vela Canet 1,5 0,5 0,25 0,25 0,25   2,75 518,07 1.424,69€ 

AAVV 11  Setembre 
(torneig 3 x 3) 

0,5 0,25 0,1 0,15 0,05   1,05 518,07 543,97€ 

IES (ús instal.lacions 
esportives) 

2 0,5 0,5 0,25 0,25   3,50 518,07 1.183,24€ 

Balls envelat (2n 
trofeu Vila de Canet) 

3  2 1 0,3  0,05 6,35 518,07 3.289,74€ 

           
Entitats de Serveis 
Socials 

          

Conferències Sant 
Vicenç de Paüls 

1 0,5 0,4 0,25 0,25 0,2  2,6 343,4 892,84€ 

Junta Local lluita 
contra el Càncer 

1 0,5 0,25 0,25 0,2   2,2 343,4 755,48€ 

Amics dels malalts 1 0,5 0,25 0,25 0,2   2,2 343,4 755,48€ 

Associació   Terra   i 
Cel 

6 3 3 1,25 1,3   14,55 343,4 4.996,47€ 

Fundació Privada 
MARPI 

2 0,5 0,5 0,25 0,25   3,5 343,4 1.201,90€ 

Associació Gent 
Gran “L’esplai” 

3,5 0,5 0,5 1 1   6,5 343,4 2.232,10€ 

 
Associació de dones 
Sàlvia 

 
4 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
0,4 

   
6,9 

 
343,4 

 
2.369,46€ 

Fundació Maresme 6 0,5 2 1,5 0,5   10,5 343,4 3.605,70€ 

Creu Roja 3 1 2 1 1,5 0,25  8,75 343,4 3.004,75€ 

Ajuts al 3r. Món 20 4 5 3,25 5 5  42,25 343,4 14.508,65€ 

 
Entitats de Participació 
Ciutadana 

          

AV Avinguda Maresme 28  12 7 8,5   55,5 43,22 2.400,00€ 
AV 11 de Setembre 10  6 3,75 1   20,75 43,22 900,00€ 
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Amics de Cadillac 10 5 5 2 1,5 0,15  23,65 43,22 1.021,72€ 

           
Entitats de Festes           

Colla de Reis 25 10 15 8 7,65   65,65 32,05 2.104,00€ 

Edicions els 2 Pins 15 9 5 4 12,3   34,2 32,05 1.099,00€ 

           
Entitats de Cultura           

ARTENAC 2 0,5 1,25  0,5 0,3  4,55 131,57 598,64€ 

Amics de la Sardana 5 0,5 1,6 1 1   9,10 131,57 1.197,30€ 

Centre d’Estudis 
Canetencs 

4  2 1 0,5 0,1  7,6 131,57 999,93€ 

Orfeó Misericòrdia 10 0,5 2 1 1 1,5  16 131,57 2.105,10€ 

Cercle Artístic 
Canetenc 

3 1 2 1 0,5 0,1  7,6 131,57 999,93€ 

Centre Parroquial 8,5 0,5 5 1 0,13 2  17,13 131,57 2.253,80€ 

Associació Cultural 
Plataforma Odeón 

15 10 8 3 2   38 131,57 4.999,7€ 

Plataforma per la 
llengua 

0,5  0,2 0,01 0,2   0,91 131,57 120,00€ 

           
Entitats de Medi Ambient           
Fot-li Castanya 
(ACPO) 

30 20 15 10 10 10 5 100 24,00 2.400,00€ 

           
Entitat de Protecció Civil           
Agrupació de voluntaris 
de Protecció Civil 

30 20 15 10 10 10 5 100 97,77 9.777,00€ 

           
Entitats de Joventut           

ADAK 10  5 2 3  1 21 38,00 798,00€ 

Casal d’Estiu         38,00 * 

Escola d’Estiu Tiu         38,00 * 
Esplai Strankis         38,00 * 

Tastos         38,00 * 

* Els 3.000,00€ restants consignats a la partida de joventut, es distribuiran en funció dels 
participants en l’estiu 2004. 
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El que subscriuen tots els membres de l’òrgan regulador, als efectes de proposta d’atorgament 
de subvenció a les entitats sol·licitants.” 

 
Atès que segons l’article 4 de la convocatòria i el 14.4, l’òrgan competent per atorgar 
les subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Atorgar les quantitats que s’esmenten a  les entitats que es relacionen, 
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2004, en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, 
de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg: 

 
NOM ENTITAT IMPORT 

  

Entitats de comerç  

Plaça Mercat 2.500,00€ 

Unió Botiguers i Comerciants 18.000,00€ 
  
Entitats d’ensenyament  

AMPA CEIP MISERICORDIA 3.022,50€ 
Col.legi Yglesias SCCL 589,00€ 
AMPA Col·legi Sta. Rosa de Lima 899,00€ 
AMPA IES Lluís Domènech Montaner 999,75€ 
Col·legi Infantil M.D. Misericòrdia 2.503,25€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 589,00€ 
Canet Pro-Música 1596,50€ 
Campanya escoles “anem al teatre” 2.200,00€ 
Campanya Institut “anem al teatre” 2.200,00€ 
AMPA Col.legi Sta. Rosa de Lima 899,00€ 

  
Entitats d’esports  

Club Mar i Vent 1.036,14€ 
Canet Club de Futbol 5.387,92€ 
Canet Futbol Sala 7.822,85€ 
Club Atletisme Esport Canet 1980 4.818,05€ 
Club Bàsquet Canet 6.009,61€ 
Club Billar Canet 1.657,82€ 
Club Botxes Canet 1.709,63€ 
Club Boxa Canet 1.787,34€ 

 
Club Ciclista Canet 1.346,98€ 
Club d’Escacs Canet 1.346,98€ 
Club Petanca Canet 1.113,85€ 
Secc Petanca AAVV Avda. Maresme 440,35€ 
Club Tennis Canet 1971 595,78€ 
Club Tennis Taula Canet 1.657,82€ 
Club Tir al Plat Canet 466,26€ 

15 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

Club de Twirling Canet de Mar 1.813,24€ 
Grup Excursionista Canet 595,78€ 
Sin Límites Club 595,78€ 
Societat de Pesca “La Daurada” 595,78€ 
Club Missatgeres Canet de Mar 1.113,85€ 
Club de Patinatge Artístic 1.916,86€ 
Club Hoquei Canet 1.036,14€ 
Club Vela Canet 1.424,69€ 
AAVV 11 Setembre (torneig 3 x 3) 543,97€ 
IES (ús instal.lacions esportives) 1.183,24€ 
Balls envelat (2n trofeu Vila de Canet) 3.289,74€ 

  
Entitats de Serveis Socials  

Conferències Sant Vicenç de Paüls 892,84€ 
Junta Local lluita contra el Càncer 755,48€ 
Amics dels malalts 755,48€ 
Associació Terra i Cel 4.996,47€ 
Fundació Privada MARPI 1.201,90€ 
Associació Gent Gran “L’esplai” 2.232,10€ 
Associació de dones Sàlvia 2.369,46€ 
Fundació Maresme 3.605,70€ 
Creu Roja 3.004,75€ 
Ajuts al 3r. Món 14.508,65€ 

 
Entitats de Participació Ciutadana  

AV Avinguda Maresme 2.400,00€ 
AV 11 de Setembre 900,00€ 
Amics de Cadillac 1.021,72€ 

  
Entitats de Festes  

Colla de Reis 2.104,00€ 
Edicions els 2 Pins 1.099,00€ 

  
Entitats de Cultura  

ARTENAC 598,64€ 
Amics de la Sardana 1.197,30€ 
Centre d’Estudis Canetencs 999,93€ 
Orfeó Misericòrdia 2.105,10€ 
Cercle Artístic Canetenc 999,93€ 
Centre Parroquial 2.253,80€ 
Associació Cultural Plataforma Odeón 4.999,7€ 
Plataforma per la llengua 120,00€ 

  
Entitats de Medi Ambient  

Fot-li Castanya (ACPO) 2.400,00€ 
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Entitat de Protecció Civil  

Agrupació de voluntaris de Protecció Civil 9.777,00€ 
  
Entitats de Joventut  

ADAK 798,00€ 
Casal d’Estiu * 
Escola d’Estiu Tiu * 
Esplai Strankis * 
Tastos * 
* Els 3.000,00€ restants consignats a la partida de joventut, es distribuiran en funció dels 
participants en l’estiu 2004. 

 
SEGON: Concedir a les entitats beneficiàries un termini de cinc dies a partir de la 
notificació de l’atorgament de la subvenció, per tal que comuniquin la seva acceptació i 
acreditin estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, si és el 
cas. 

 
TERCER: Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del pressupost 
de l’any 2004, que es detallen: 

 
Àrea  Partida pressupostària 

 
Serveis socials 48010-313-80 
Participació ciutadana 48900-111-10 
Campanya de Nadal 48900-622-60 
Cultura 48901-451-40 
Festes 48902-451-40 
Protecció civil 48904-223-30 
Ensenyament 48905-422-50 
Joventut 48906-451-90 
Esports 48907-452-70 
Medi ambient 48908-442-50 
Comerç 48909-622-60 
Turisme 48910-751-60 

 
6.- SENYALITZACIÓ DE LA CRUÏLLA DE LA RIERA SANT DOMÈNEC 

 
Vistes les sol·licituds de diferents comerciants de la Riera Sant Domènec per la 
problemàtica que tenen per descarregar als seus establiments. 

 
Atès que la Policia Local ha fet un estudi de les necessitats de la zona, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la col·locació d’un cartell informatiu, segons plànol adjunt, en el 
qual es prohibeix la parada i estacionament de vehicles a la Riera Sant Domènech, 
excepte vehicles comercials, laborables de dilluns a divendres de 9 a 12 hores i 
prohibir la circulació excepte serveis. 

 
7.- SENYALITZACIÓ DAVANT “EL PALAUET” A LA RDA. DR. MANRESA 
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Vist la proposta de millora de circulació presentada per un agent d’aquesta Policia 
Local de instal·lar unes tanques de protecció davant “El Palauet” per evitar que els 
nens puguin accedir-hi a la calçada. 

 
Atès que una solució seria col·locar tanques davant el tram que ocupa la guarderia, de 
les quals davant del gual serien extraibles i la resta fixes, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la col·locació de tanques de protecció davant tota la façana que 
ocupa la guarderia “El Palauet”, ubicada a la Ronda Dr. Manresa, de les quals davant 
el gual serien extraibles i la resta fixes. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
8.- SOL·LICITUD D’UN CANAL DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 

 
Atès que en data 8 d’abril de 2004 es va publicar el Reial decret 439/2004, de 12 de 
març, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital local. Aquest Reial 
decret, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, té per objecte establir la 
reserva dels canals múltiples destinats a la prestació del servei públic de televisió 
digital local en cadascuna de les demarcacions territorials que preveu. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 9.1 de la llei 41/1995 de 22 de desembre, de 
televisió local per ones terrestres, els municipis inclosos dins de cada demarcació 
podran acordar la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió local amb 
tecnologia digital inclosos en el canal múltiple corresponent. 

 
Atès que els ajuntaments que vulguin gestionar directament i de forma compartida 
amb la resta de municipis que ho hagin sol.licitat, un programa del canal múltiple 
corresponent, han d’aportar certificat del secretari de la corporació amb l’acord adoptat 
per la corporació, en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor del 
Pla tècnic nacional de la televisió digital local. 

 
Per  aquest  motiu,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Tinència  d’Alcaldia  de 
Comunicació s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- AUTORITZAR  la sol·licitud de gestió directa i de forma compartida amb 
la resta de municipis sol·licitants, d’un programa de canal múltiple destinat a la 
prestació del servei públic de televisió digital local a la demarcació territorial que 
ens correspon. 
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SEGON.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple de la corporació que se 
celebri. 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 22.35 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
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