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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 25 D’ABRIL DE 2018 

 
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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 19.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  18.04.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació segona i última pròrroga contracte subministrament, en règim de 

lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i manteniment de l’enllumenat 
ornamental nadalenc a Canet de Mar 

4) Atorgament dels premis de narrativa de la Biblioteca P Gual i Pujadas 
5) Aprovació dels criteris complementaris per regular d’admissió d’alumnat i les 

normes de preinscripció i matrícula per a l’Escola Bressol per al curs 2018-
2019 

6) Donar compte de la relació de decrets del  9 al 15 d’abril de 2018 (números 
del 429 al 475) 

7) Precs i preguntes 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18.04.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 18 d’abril de 2018 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. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LA INSTAL·LACIÓ, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL 
NADALENC DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de novembre de 2015, 
va acordar adjudicar el contracte, en règim de lloguer, de la instal·lació, 
desmuntatge i manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de 
Mar, a l’empresa Ximénez Catalunya, SLU, pel preu de 32.056,28 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en data 4 de desembre de 2015, es va procedir a la formalització del 
contracte, establint-se en la clàusula tercera un termini d’execució de dos anys, 
corresponents als nadals 2015 i 2016, per bé que podia ser prorrogat d’any en 
any fins a un màxim de 4 anys incloses les pròrrogues, per voluntat expressa 
d’ambdues parts. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’agost de 2017 va 
acordar aprovar la pròrroga de l’esmentat contracte la qual finalitza el proper 4 
de desembre de 2018. 
 
Atès que en data 20 de febrer de 2018, el Sr. Vicente Caniego Garcia, actuant en 
nom i representació de Ximénez Catalunya, SLU, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica, en data 9 de 
març d’enguany. 
 
Vist l’informe núm.11/2018 emès per la secretària acctal. en data 9 de març 
d’enguany. 
 
Vist l’informe de fiscalització núm. 37/2018, emès per l’Interventor mpal. en data          
18 d’abril d’enguany. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la segona i última pròrroga del contracte per al 
subministrament, en règim de lloguer, de la instal·lació, desmuntatge i 
manteniment de l’enllumenat ornamental nadalenc de Canet de Mar, prevista en 
la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, que 
finalitzarà el 4 de desembre de 2019. 
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SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 4 de 
desembre de 2015. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 19.394,05 euros, IVA 
inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30 43100 20800 del pressupost de 
l’exercici 2018 (AD núm. 220180002182). 
 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i a la intervenció 
municipal als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, 
execució i formalització de la present resolució. 
 
4.- ATORGAMENT DELS PREMIS DE NARRATIVA DE LA BIBLIOTECA 
P. GUAL I PUJADAS 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
5.- APROVACIÓ DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS PER REGULAR 
D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I  LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA A L’ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2018-2019. 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del Servei Públic Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la 
Petita Infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal 
denominada El Palauet. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
  
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei 
públic d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels 
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la 
Generalitat de Catalunya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), 
estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment 
d’admissió; el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), la 
resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els diversos ensenyament sostinguts amb fons 
públics, per al curs 2017-2018. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  
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admissió d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en 
data 27 de març de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la resolució  ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les 
normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts 
amb fons públics, per al curs 2018-2019. 
  
És per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada 
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  
següents: 
 
- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, 
per formar part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na 
menor de 3 anys. 

15 punts 

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna 
que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 
els celíacs. 

10 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors 
a càrrec de l’infant . 

10 punts 

- Per renda familiar inferior al doble del salari mínim 
interprofessional del darrer exercici fiscal liquidat 

10 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els 
progenitors o els tutors estiguin empadronats al municipi amb 
anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 

5 punts 

 
SEGON.- Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es 
puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a 
la que es demana en la RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual 
s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei 
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es 
consideri a efectes de baremació. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop 
iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent 
procés de preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat 
competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació 
amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
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a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o 
germà/ana menor de 3 anys. 
 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família 
monoparental vigent. 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
b) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic. 
 
Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o 
certificat mèdic amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació 
corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna està 
diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina 
malaltia es tracta. 
 
c) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de 
l’infant. 
 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el 
cas dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut 
d’autònoms i document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer constar 
el treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar original i 
fotocòpia del conveni regulador a més de la documentació referida al paràgraf 
anterior. 
 
d) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer 
exercici fiscal liquidat. 
 
S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la 
unitat familiar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari mínim. 
S’haurà de presentar: el certificat de convivència municipal, la declaració/cions de 
renda del darrer exercici fiscal liquidat/o un certificat d’hisenda conforme s’està 
exempt de presentar declaració i document d’autorització a l’Ajuntament de Canet 
de Mar per efectuar comprovació administrativa de les dades fiscals que consten 
en l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
 
e) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors 
estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que 
conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant al 
padró municipal. 
 
TERCER.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  
sol·licituds es farà el dia 25 de maig a les 13.00 de la tarda a l’Escola Bressol 
Municipal. 
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QUART.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es 
regularà per la normativa vigent.  
 
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 9 AL 15 D’ABRIL DE 
2018 (NÚMEROS DEL 429 AL 475) 
 

Num. Decret Data Títol 

DE0429/2018 10/04/2018 DESISTIMENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL MPR 

DE0430/2018 10/04/2018 Decret aprovació segona i última certificació obres 
col·locació ascensor escola Misericòrdia 

DE0431/2018 10/04/2018 PERMÍS ACTIVITAT BAR RESTAURANT CAN XANDRI 

DE0432/2018 10/04/2018 Aprovació formació mes d'abril 

DE0433/2018 10/04/2018 Decret aprovació certificació núm. 1 obres urbanització 
carrer Nou. 

DE0434/2018 10/04/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - (LL i G) - 
Aamir Mushtaq 

DE0435/2018 10/04/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. NÚM. F/2018/16 

DE0436/2018 10/04/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - DI 

DE0437/2018 10/04/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - AM 

DE0438/2018 10/04/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS- ATT 

DE0439/2018 10/04/2018 Festa de dansa - Fanatix - JMR 

DE0440/2018 10/04/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - CGE 

DE0441/2018 10/04/2018 APROVACIÓ MANAMENTS A JUSTIFICAR VARIS 

DE0442/2018 11/04/2018 Alta Inventari Béns - Estàtua Venus Can Santiñà 

DE0443/2018 11/04/2018 Adscripció lloc de treball oficial primera  

DE0444/2018 11/04/2018 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 
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DE0445/2018 11/04/2018 Nòmina complementària mes de març de 2018 

DE0446/2018 11/04/2018 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE0447/2018 11/04/2018 Alta Inventari Béns - Deessa sortint del ban 

DE0448/2018 11/04/2018 Adscripció lloc de treball de superior categoria per IT 
del titular del lloc  

DE0449/2018 11/04/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici - AAM 

DE0450/2018 11/04/2018 Devolució de fiances Elecnor per les obres pg. 
Misericòrdia, 10-12 i Rda. St. Elm,18 amb Cadillac,XX 

DE0451/2018 11/04/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CARAVANA (DEL 19 DE 
GENER AL 19 D'ABRIL) 

DE0452/2018 11/04/2018 TRE 2018 002 RELACIÓ DE PAGAMENTS 

DE0453/2018 11/04/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 BAR LA GATZARA 

DE0454/2018 11/04/2018 Modificació puntual de les condicions contractuals del 
Sr. F.D.R. 

DE0455/2018 11/04/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 EL PUNT DE TROBADA 

DE0456/2018 11/04/2018 Nomenament funcionari en pràctiques 

DE0457/2018 11/04/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE D'ABRIL 

DE0458/2018 11/04/2018 DESPESES EXTRAORDINÀRIES A JUSTIFICAR - 
300,00€ 

DE0459/2018 11/04/2018 COMUNICACIÓ PRÈVIA CARNISSERIA I PLATS 
PREPARATS RIERA GAVARRA 77 LOCAL 

DE0460/2018 11/04/2018 BAIXA PARADES MERCAT MUNICIPAL 

DE0461/2018 11/04/2018 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER OBRES 

DE0462/2018 11/04/2018 Anul·lació factures VISOREN RENTA, SAU 

DE0463/2018 11/04/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 PICCOLOSO 
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DE0464/2018 11/04/2018 Alta Inventari Béns - Estàtua Neptú 

DE0465/2018 11/04/2018 Retornament fiança IAM 

DE0466/2018 12/04/2018 Manament a justificar - Despeses activitats 
dinamització de La Masoveria 

DE0467/2018 12/04/2018 DESESTIMENT SOL·LICITUD LLICÈNCIA DIVISIÓ 
HORTIZONTAL 

DE0468/2018 13/04/2018 Concessió bestreta Sr. MAB 

DE0469/2018 13/04/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/10 ADO 
DESFAVORABLE 

DE0470/2018 13/04/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - MD 

DE0471/2018 13/04/2018 CANVI DE NOM TALLER DE VEHICLES ARAGÓ 2-4 

DE0472/2018 13/04/2018 Concessió bestreta Sr. H.T.M. 

DE0473/2018 13/04/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 77/2017 

DE0474/2018 13/04/2018 Celebració a Vil·la Flora - DKAA - RD 

DE0475/2018 13/04/2018 Sopar clooenda concurs teatre Centre Parroquial 

[FIN_ FIN6.-]  
7.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, 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. 
 
7.1.- RECTIFICACIÓ ERRADES MATERIALS DIVERSOS DECRETS 
D’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS DE CANET 
DE MAR 
 
Atès que en data 29 de desembre de 2017 es va resoldre per Decret de l’Alcaldia 
l’atorgament de diverses subvencions nominatives a entitats socials de Canet de 
Mar, d’acord amb la relació següent: 
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- Decret número 1564/2017: Assemblea Comarcal de Creu Roja a 
Maresme Centre, Càritas Parroquial i Càritas Diocesana de Girona per al 
programa Canet Aliments 

- Decret número 1572/2017: Gea XXI per a activitats de promoció 
socials 

- Decret número 1574/2017: Sàlvia Associació de Dones per a activitats 
complementàries per a la promoció de la dona 

- Decret número 1575/2017: Càritas Parroquial i Càritas Diocesana de 
Girona per a activitats de promoció socials 

- Decret número 1578/2017: Assemblea Comarcal de Creu Roja a 
Maresme Centre per a la promoció del voluntariat i la realització 
d’activitats de caràcter social 

 
Atès que s’ha detectat una errada material en els convenis formalitzats amb 
aquestes entitats, en els quals s’estableix el pagament de la subvenció en dos 
terminis, un avançament del 50% durant l’any 2017 després de la signatura dels 
diferents convenis i l’altre 50% un cop justificada la despesa, mentre que en la 
resolució s’adoptava l’acord de fer un únic pagament del 100% del total en forma 
de bestreta. 
 
És per això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’errada material detectada en el cos dels 
diferents convenis signats amb aquestes entitats de la manera següent i tal i com 
estableixen les resolucions que els aproven: 
 
On diu: 
 
[...] es pagarà en dos terminis: un avançament del 50% durant l’any 2017 
després de la signatura del present conveni i l’altre 50% un cop justificada la 
despesa. [...] 
 
Ha de dir: 
 
[... ] que es pagarà en forma de bestreta del 100 per 100 del seu import. [...] 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les àrees corresponents i a Intervenció i 
Tresoreria. 
 
7.2.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/17/2018 de data 25 d’abril de 2018 
per import de  1.267,59€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
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necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, es proposa 
l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/17/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/17/2018 

 

data: 25-04-18 
 

   
 

  
NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

 
aprovat 

062 S.M.P 
Llar d’Infants/menjador 
escolar 160,00€ 

   Fundació Pere Tarrés                   
xxxxxxxxx 

063 C.J.B Desplaçaments formació 17,15€ 
   El mateix                                    
xxxxxxx 

064 A.B.D 
Despeses 
extraescolars/colònies 150,00€ 

  Escola Turó del Drac                      
xxxxxxxxx 

065 C.A.I Subministraments/aigua 157,94€ 
  SOREA. SL.                                   
xxxxxx 

066 M.N.C 
Despeses 
habitatge/lloguer 460,00€ 

  A.C.V                                           
xxxxxxxxx 

067 E.R.V Llar d’infants 148,50€ 
Fundació Pere Tarrés                       
xxxxxxxxx 

068 JM.P.P 
Despeses 
extraescolars/colònies 174,00€ 

NARA                                             
xxxxxxxxx 

Total  
 

 1.267,59€  
 
 

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
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Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
8.- 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 19.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
El secretari      L’alcaldessa 
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