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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 23 DE MARÇ DE 2016 

 
 
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: 9:05 hores 
Hora que acaba: 10.50 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 16.03.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 23 de març de 2016 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats des del 15 de febrer al 15 de 

març de 2016 
6) Acceptació del fons de prestació “ Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 

telemàtic Xaloc” en el mar del catàleg 2016 de Pla “Xarxa de Govern Locals 
2016-2016” 

7) Aprovació sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Canet de Mar en el març 
del Pla “ Xarxa de Govern Locals 2016-2019” mitjançant les meses de 
concertació 

8) Concessió de llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris del carrer 
Balmes, xx ( Carretera NII), per a l’arranjament dels balcons de la façana 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

9) Concessió de llicència d’obres menors a la mercantil Manpad SL, per la 
instal·lació de grua-Torre a al Ronda Doctor Anglès, xx, cantonada carrer 
Vicenç Rocosa Isern, xx 

10) Donar compte de la relació de decrets del 22 al 26 de febrer de 2016 ( 
núm.133 al núm. 144) 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.03.16 
 
Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 16 de març de 2016  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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
En relació als defectes en l’obra de construcció de l’edifici de la Fundació Els 
Garrofers, s’acorda interposar la corresponent demanda independentment de 
l’estudi d’una solució provisional que caldrà incloure-la, si és el cas, en un 
posterior complement del dictamen pericial. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 23 de març de 2016 
 
Vista la relació de despeses de data  23 de març de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 294.940,59 €, corresponent a la relació F/2016/16, la relació de data 
23 de març de 2016, per import de 28.739,61 €. Corresponent a despeses 
pagades del mes de gener 2016, i la relació de la mateixa data per import de 
26.630,80 € corresponent a despeses pagades del mes de febrer 2016. 
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 40,54 € 
corresponent a la relació de despeses pagades del mes de gener 2016, i la relació 
per import de 21,80 € corresponent a despeses pagades del mes de febrer 2016.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 

 
A C O R D S 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  23 de març de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de 294.940,59 €, corresponent a la relació F/2016/16, la 
relació de data 23 de març de 2016, per import de 28.739,61 €. corresponent a 
despeses pagades del mes de gener 2016, i la relació de la mateixa data per 
import de 26.630,80 € corresponent a despeses pagades del mes de febrer 2016. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 
40,54 € corresponent a  despeses pagades del mes de gener 2016, i la relació per 
import de 21,80 € corresponent a despeses pagades del mes de febrer 2016.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/11/2016 de data 18 de març de 2016 
per import de 425,63 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/11/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM
. 

BENEFICIAR
I CONCEPTE 

IMPOR
T 

056 J.E.M. despeses habitatge - subministraments - LLUM 216,68 

057 A.M.D. 
desplaçaments/ transports (escolars, 
disminuïts) 8,95 

058 A.V.B. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 200,00 

    
  

Import total relació BSGG/1172016 425,63 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 



S/sd 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que 
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori). 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2016 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de febrer de 2015 al 15 de març de 
2016. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
 Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir 
els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
 Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 18 de març de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció 
Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris realitzats en el període 
comprès entre el dia 15 de febrer i el 15 de març de 2016, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels diferents serveis 
municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i pels regidors delegats de 
cada àrea, es proposa el pagament dels imports que s’indiquen pels conceptes que 
s’esmenten en cada cas: 
 
1.- Policia Local: 
a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 2.106,34 €, que correspon a: 

- Caporals: 
- 12 hores extres, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles. 
- 0,5 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 
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- Agents: 
- 4,5 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 
- 60 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles 

 
b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 934,25 €, que correspon a 552 hores 
efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. I 16,16 euros, que 
corresponen a 4 hores nocturnes efectuades per la Brigada Municipal 
 
c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 529,75 €, que correspon a 
262,25 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos efectius, motivat per 
l’absència de caporal en el torn. 
 
d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 363,95 €, que 
correspon a 371 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per les auxiliars 
administratives destinades a la Policia Local. 
 
e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 398,76 € que corresponen a 6 judicis 
dins del partit judicial 
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 1.416,27 €, que correspon a: 
 

- 4 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 
- 19,5 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals de la 
Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, etc.  
 

3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 1.089,06 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
- 11 hores derivades d’actuacions urgents del servei  
 

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.546,14 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
- 23 hores extres  

 
5.- Àrea de Festes, una despesa de 339,66 €, que corresponen a les 17 hores efectuades 
pel personal de l’Àrea per treballs fora d'horari. 
 
6.- Àrea de Medi Ambient, una despesa de 839,16 €, que correspon a 42 hores, efectuades 
pel personal per treballs fora de l'horari.  
 
Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis extraordinaris de la Policia 
Local es retribueixin de la manera següent: 
 

Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Sergent  35,25 €/h 30,75 €/h 
Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 
Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

 
Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment de l’import del 
preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia de les hores. A més a més, es 
preveu retribució per a les categories de sergent i sotsinspectors que no estava prevista.  
 
Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal amb els 
responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del 2015, els serveis 
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extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de treball, pendent d’aprovar, per 
tant aquesta retribució no se sustenta en cap acord formal. 
 
Tercer.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de perllongació 
que es preveu satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de l’Annex II, Sectorial 
de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari.  
 
Quart.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de cada concepte 
s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per al personal laboral com 
l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
vigents a l’actualitat.  
 
 
Cinquè.- El serveis extraordinaris, realitzats per personal d’administració i tècnic, es 
compensen, en funció del grup de titulació dels empleats que els han realitzat i l’horari i/o 
festivitat del dia de la realització, segons els acords existents. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a divuit de març de dos mil setze 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de data 22 de març, que es 
transcriu a continuació: 

«INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

Daniel Martín Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
ASSUMPTE 
 
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes de març. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, el qual fou aprovat en 
sessió plenària de data 29 de març de 2007. 
 
En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
Pel que respecte a l’exercici 2016, els esmentats acords de condicions esdevé de plena 
aplicació. 
 
L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal pertanyent a grups i 
categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos de la Policia local), un import 
únic de 19,98 euros/hora (per a l’exercici 2016) per als serveis extraordinaris realitzats 
fora de l’horari laboral, sense distinció del dia de realització del servei.  

 
L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els horaris 
especials de la següent manera: 

 
“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de l'escala 
intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o responsabilitat 
determinats específicament pel cap de la Policia local i que depenguin directament de 
la Prefectura. 
Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i condicionats 
per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim horari predeterminat, si bé 
els seran d'aplicació les garanties generals dels horaris. Tot i això, la Prefectura ha de 
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procurar establir sistemes de planificació del treball que permetin seguir una dinàmica 
cíclica de les festes i els torns de treball.” 
 

Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia 
Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari s’aplicaran segons la 
categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora per als comandaments 
(Inspector i Sergent). 

 
La proposta d’acord per la Junta de Govern de data 22 de març de 2016, inclou, pel que 
respecte als serveis extraordinaris efectuats per la Policia Local, 2,106,34 € en total, a raó 
dels següents preus/hora: 

 
Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Caporals 33,90 €/h 29,30 €/h 
Agents 32,23 €/h 27,57 €/h 

 
Aquests preus, no consten aprovats per cap òrgan de la Corporació, i representen un 
increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant, s’incompleix allò que estableix 
l’article 19.Dos de la Llei 46/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’Exercici 2016. 

 
Addicionalment a l’anterior, pel que fa als serveis extraordinaris facturats per la Policia 
Local, cal posar de manifest que amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les 
hores de perllongació que es preveuen satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 
de l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del personal 
funcionari. 
 
Així mateix, pel que fa als serveis extraordinaris prestats per determinats treballadors 
laborals, cal posar de manifest que es preveuen aprovar hores extres que en el pressupost 
inicial no estaven previstes (brigada municipal, operaris de medi ambient, etc...), i en 
conseqüència, aquest fet podria representar un increment de la massa salarial del personal 
laboral, incomplint allò que preveu l'article 19.Quatre de la Llei 46/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Exercici 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de 

Mar per als anys 2007-2010. 
 Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, per als 

anys 2007-2010. 
 

CONCLUSIONS 
 
Atès que s’inclou en aquesta proposta l’aprovació dels serveis extraordinaris esmentats 
anteriorment, retribucions que no es troben recollides en l’acord de condicions de treball 
del personal funcionari, i que representen un increment respecte al preus regulats al 
conveni, i per tant, incomplint allò que estableix l’article 19.Dos de la Llei 48/2015, de 29 
d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2016. 
 
Paral·lelament a l'anterior, amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores 
de perllongació que es preveuen satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de 
l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del personal 
funcionari. 
 
Addicionalment, pel que fa als serveis extraordinaris prestats per determinats treballadors 
laborals, cal posar de manifest que es preveuen aprovar hores extres que en el pressupost 
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inicial no estaven previstes (brigada municipal, operaris de medi ambient, etc...), i en 
conseqüència, aquest fet podria representar un increment de la massa salarial del personal 
laboral, incomplint allò que preveu l'article 19.Quatre de la Llei 46/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Exercici 2016. 
 
Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis extraordinaris. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte d’aquest reparo 
suspendrà la tramitació de l’expedient. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.» 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de set mil tres-cents trenta-sis euros amb 
seixanta-tres cèntims ( 7.336,63€) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 15 de febrer i el 15 de març de 2016, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil nou-cents trenta-quatre euros amb 
vint-i-cinc cèntims (934,25 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local. I 16.16 euros que corresponen a 4 hores nocturnes 
efectuades per la Brigada Municipal durant el mes de març de 2016. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents vint-i-nou euros amb setanta-
cinc cèntims (529,75 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades 
per agents de la Policia local durant el mes de març de 2016.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents seixanta-tres euros amb 
noranta-cinc cèntims (363,95 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
març de 2016. 
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-vuit euros amb 
setanta-sis cèntims (398,76 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions 
policials, previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de març de 
2016.  
 
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2016. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS LOCALS 
D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTIC XALOC” EN EL MARC DEL 
CATÀLEG 2016 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2016 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 8/6/2012), que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
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finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Vist que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
cooperació, d’acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic o de gestió i que el seu atorgament es per concessió 
directa. 
 
Atès que dins del Catàleg de serveis de l’any 2016 es preveu el recurs econòmica 
consistent en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica Xaloc”. Aquest recurs té per finalitat donar suport a les estructures 
bàsiques per al funcionament del serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu 
de dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a 
proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa 
assegura la prestació continua del servei a les persones demandants d’ocupació i 
a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament en data 14 de març de 2016, l’aprovació de la 
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament 
dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de Concertació de 
l’any 2016, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de la següent acció en el marc de la convocatòria 2016 del Pla 
de concertació de Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 
Codi XBMQ Actuació Import 

subvenció  
Import a 
justificar 

16/Y/21
5886 

“Els serveis locals 
d’ocupació amb 
plataforma telemàtica 
XALOC” 

7.735,80 € 10.314,40 € 

 
SEGON.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut així com de tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat d’acceptació, C3-001-16 com a mol tard el 31 de maig de 2016. 
   
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
QUART.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
7.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” MITJANÇANT LES MESES DE CONCERTACIÓ 
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 26 de novembre 
de 2015 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 11 de desembre de 2015, 
configura els diferents instruments de cooperació amb els destinataris del Pla i 
que són els següents: 
 

a. Les Meses de Concertació 
b. Els Catàlegs de Serveis 
c. Els Programes Complementaris 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de gener de 
2016, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera necessari i convenient 
sol·licitar, a través de l’instrument de les meses de concertació, un ajut per al 
projecte executiu, la direcció d’obra i les obres de rehabilitació de la Plaça Mercat 
per un import de 1.184.856,75 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que per sol·licitar aquest ajut cal elaborar una memòria en la qual consti el 
següent: 
 

1. nom de l’actuació 
2. àmbit de cooperació 
3. classe de recurs 
4. descripció de l’actuació i objectius i resultats esperats 
5. import sol·licitat, periodificació, finançament previst i dades de 

programació 
6. modalitat d’execució de l’actuació 
7. contacte tècnic receptor de les comunicacions electròniques 

 
Vista la normativa que regula aquest Protocol, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria i la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Barcelona 
dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019, a 
través de les meses de concertació, per al projecte executiu, direcció d’obra i 
obres de rehabilitació de la Plaça Mercat per un import de 1.184.856,75 euros, 
IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar aquest ajut a través del Portal de tràmits dels ens locals de la 
Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
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8.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL CARRER BALMES, xx (CARRETERA N-II), PER A 
L’ARRANJAMENT DELS BALCONS DE LA FAÇANA. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Balmes, 
xx, (carretera N-II), en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament dels balcons de façana. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de març  d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de la documentació 
que mancava per tal de completar l’expedient de sol·licitud d’obres menors per a la 
rehabilitació de la façana de l’habitatge plurifamiliar situat al C/ Balmes, xx: 

 
1. Full d’assumeix de direcció facultativa que inclou la instal·lació de la bastida. 
2. Plànol de l’ocupació de la bastida i justificació de les condicions generals de 

la instal·lació de bastida.  
3. Justificant d’haver liquidat les taxes corresponents a l’ocupació de la via 

pública.  
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 9.754,27 € (IVA exclòs. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, per 
tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors amb les 
següents condicions: 
 

 Caldrà acomplir amb les prescripcions de l’informe favorable del Servei 
Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya en relació a les obres de a la carretera N-II PK 659+822, 
marge dret: 
 

-  “Les obres hauran de comptar amb la llicència d’obres concedida per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

- En cap cas s’ocuparà la calçada com a zona per abassegar materials ni 
maquinària. 

- Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas 
extraordinari de que, per necessitat, s’hagi de tancar la vorera, s’haurà de 
condicionar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest pas en cap cas 
serà  per la calçada de la carretera. 

- Es prendran les mesures necessàries per a que la rehabilitació de l’edifici i 
la instal·lació de la bastida eviti qualsevol perill o molèstia als usuaris de la 
carretera i vianants; posteriorment, en cas de que es generi runa es 
transportarà a un abocador autoritzat. 

- La carretera s’ha de mantenir en tot moment neta de qualsevol producte 
de la rehabilitació. 

- Les restes d’obra, senyalització, cartells o qualsevol element que s’utilitzi 
per realitzar els treballs es retiraran un cop finalitzats.” 

 
 Pel que fa a la bastida i a l’ocupació de la via pública, respectar les següents 

condicions generals: 
 

- l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres. 
- limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
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- l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit de 
persones i vehicles. 

- no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
- cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux. 
- cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
- L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les 

obres.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 15 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11.03.2016, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament dels balcons 
de la façana a l’edifici del carrer Balmes, xx (carretera N-II), sol·licitada per la Comunitat 
de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb 
detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i 
com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- D’acord amb el que s’exposa a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 
26.10.2015, la finca afectada per l’actuació es troba dins la zona d’afectació de la carretera 
N-II, per la qual cosa és preceptiu l’informe favorable dels Serveis Territorials de 
Carreteres. 
 
La finca, a més, limita amb la via del ferrocarril i es troba dins la zona de servitud de 
protecció de Costes. 
 
Consta acreditat a l’expedient que es disposa dels informes favorables següents: 
 

- Servei de Costes de la Generalitat, de data 6.10.2015. 
- ADIF, de data 09.10.2015. 
- Servei Territorial de Carreteres, de data 28.01.2016. 

  
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han 
de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els termes 
de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació 
han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació en concepte d’instal·lació de 
bastida. 
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En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants especificats a l’informe tècnic de data 
11.03.2016.” 
 
RESULTANT que s’han complert els 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 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris del 
C/Balmes, xx, per a l’arranjament de balcons de façana, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 Caldrà acomplir amb les prescripcions de l’informe favorable del Servei 
Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya en relació a les obres de a la carretera N-II PK 
659+822, marge dret: 
 

-  “Les obres hauran de comptar amb la llicència d’obres concedida 
per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

- En cap cas s’ocuparà la calçada com a zona per abassegar materials 
ni maquinària. 

- Els vianants sempre tindran una zona de pas segura. En el cas 
extraordinari de que, per necessitat, s’hagi de tancar la vorera, 
s’haurà de condicionar un pas senyalitzant-lo correctament. Aquest 
pas en cap cas serà  per la calçada de la carretera. 

- Es prendran les mesures necessàries per a que la rehabilitació de 
l’edifici i la instal·lació de la bastida eviti qualsevol perill o molèstia 
als usuaris de la carretera i vianants; posteriorment, en cas de que 
es generi runa es transportarà a un abocador autoritzat. 

- La carretera s’ha de mantenir en tot moment neta de qualsevol 
producte de la rehabilitació. 

- Les restes d’obra, senyalització, cartells o qualsevol element que 
s’utilitzi per realitzar els treballs es retiraran un cop finalitzats.” 

 
 Pel que fa a la bastida i a l’ocupació de la via pública, respectar les 

següents condicions generals: 
 

- l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 
obres. 
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- limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
- l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
- no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
- cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
- cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
- L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de tres-cents noranta euros amb disset cèntims d’euro (390,17€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cent noranta cinc euros amb 
vuit cèntims d’euro  (195,08 €) i la fiança pels residus de la construcció per valor 
de cent cinquanta euros (150,00 €), així com les taxes per ocupació de via 
pública, d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
9.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL 
MANPAD, SL, PER A LA INSTAL.LACIÓ DE GRUA-TORRE A LA RONDA 
DOCTOR ANGLÈS, xx/CANTONADA C/VICENÇ ROCOSA ISERN, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Mercantil MANPAD, SL, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la instal.lació de grua-torre a la Rda. Dr. 
Anglès, xx/cantonada C/Vicenç Rocosa Isern, xx. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 16 de març  d’enguany i que es 
transcriu a continuació: 
 
“Vist el Projecte tècnic presentat en data 1-03-16 amb Registre d’entrada núm. 
2016/1250. 
 
Vist el certificat emès per l’enginyer tècnic industrial, Sr. Ignasi Mir Gracia, en què 
assumeix la direcció facultativa de la instal·lació i muntatge de la grua torre, així com el 
seu control i bon funcionament i desmuntatge. 
 
Vist el certificat de premuntatge en el què s’acredita que tots els elements estructurals, 
mecanismes i dispositius de seguretat en bon estat de funcionament per a la seva 
utilització, emès pel tècnic Sr. Ignasi Mir Gracia. 
 
Vist el certificat de tenir concertada una pòlissa d’assegurances amb cobertura de la 
responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a 
l’obra. 
 
Vist el certificat conforme la grua torre ha passat la inspecció de grua desmuntada per part 
d’un Organisme de Control Autoritzat per la Generalitat de Catalunya i que pot ésser 
muntada en una altra ubicació. 
 
S’informa FAVORABLEMENT, la instal·lació de la grua torre d’acord amb les condicions de 
projecte, havent-se d’adoptar les següents mesures correctores addicionals: 



S/sd 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
a) Es legalitzarà la instal·lació una vegada instal·lada, a l’Entitat d’Inspecció i Control 

Tècnic corresponent. 
Una vegada instal·lada i en un termini no superior a 15 dies s’aportarà la següent 
documentació: 
 

1. Certificat de l’aparell grua, emès per l’Entitat d’Inspecció i Control 
2. Els impresos GR1 i GR2, corresponents al tràmit de legalització 
3. Fotocòpia del butlletí de les instal·lacions elèctriques signat per instal·lador facultat 

per aquestes instal·lacions 
4. Certificat de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent i que acrediti 

que la grua s’ha instal·lat correctament i que està en perfectes condicions de 
funcionament. 

 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’enginyera municipal ha emès, en data 16.03.2016, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la instal·lació d’una grua-torre a la 
Ronda Dr. Anglès, xx/Vicenç Rocosa Isern, xx, sol·licitada per la mercantil MANPAD, S.L., 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb 
detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i 
com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades 
les garanties legals exigibles.  

 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han 
de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els termes 
de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació 
han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta al projecte que, amb la instal·lació de la grua-torre no caldrà ocupar la via pública. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 16.03.2016. 
 
El que s’informa perquè es procedeixi segons criteri superior.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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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 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil MANPAD, SL, per a la 
instal.lació de grua-torre a la Rda. Dr. Anglpes, 39-41/Vicenç Rocosa Isern, 1-3, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions particulars: 
 

a) Es legalitzarà la instal·lació una vegada instal·lada, a l’Entitat d’Inspecció i 
Control Tècnic corresponent. 

 
Una vegada instal·lada i en un termini no superior a 15 dies s’aportarà la següent 
documentació: 
 

1. Certificat de l’aparell grua, emès per l’Entitat d’Inspecció i Control 
2. Els impresos GR1 i GR2, corresponents al tràmit de legalització 
3. Fotocòpia del butlletí de les instal·lacions elèctriques signat per instal·lador 

facultat per aquestes instal·lacions 
4. Certificat de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent i que 

acrediti que la grua s’ha instal·lat correctament i que està en perfectes 
condicions de funcionament. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de seixanta euros (60,00€) i per taxes urbanístiques la quantitat de 
cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros  (60,00 €) i la 
fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 
€). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, ha de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu que la d’ocupar, ho haurà de comunicar prèviament als serveis 
tècnics, procedint en cas contrari a la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
10.-DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 al 26 
DE FEBRER DE 2016.( núm. 133 al núm. 144) 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 22 al 26 de febrer de 2016. ( núm. 133 al núm.144 ) 
ICIO_INC 

 
[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA 

Num. Decret Data Títol 
 
DE0133/2016 22/02/2016 Nomenament assessor grup municipal PSC a la 

Comissió Informativa Especial de Planejament 
Urbanístic 

DE0134/2016 22/02/2016 DESPESES SETMANALS 5-2016 

DE0135/2016 22/02/2016 Rectificació error material Decret 1372/20156 de 
28 de desembre de contractació del servei de 
publicitat a Hermes Com. 

DE0136/2016 22/02/2016 DEVOLUCIÓ INGRES CEMENTIRI FERMIN RIBERA 

DE0137/2016 22/02/2016 Nomenament membres a la Comissió Informativa 
sobre la gestió del subministrament d'aigua 
potable 

DE0138/2016 22/02/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 05/2016 

DE0139/2016 22/02/2016 ocupació mitjançant caixer automàtic any 2016 al 
Banc de Sabadell 

DE0140/2016 25/02/2016 Incorporació de romanents exp. 1 

DE0141/2016 25/02/2016 Aprovació factures F/2016/7 

DE0142/2016 25/02/2016 Aprovació segona certificació reforma banys 
menjador CEIP Misericòrdia 

DE0143/2016 25/02/2016 Aprovació certificació 1 obres reforma banys Ceip 
Misericòrdia 

DE0144/2016 26/02/2016 Aprovació nòmina mes de febrer 
[FIO 
LNCION_PLANTI 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10:50 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
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Cristina Cabruja Sagré    Blanca Arbell i Brugarola  


