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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 31 D’OCTUBRE 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: 13.15 hores 
Hora que acaba: 13.50 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell 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, s’incorpora en el punt  4 
d’urgència  
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, 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 24.10.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació pròrroga contracte subministrament de passeres i dutxes a les 

platges de Canet de Mar 
5) Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme relatiu a l’estudi 

diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la Comarca del Maresme 
6) Aprovació conveni prevenció incendis amb la Diputació de Barcelona, 

Ajuntament de Canet de Mar, Agrupació de Defensa Forestal i la Federació 
ADF del Maresme 

7)  Donar compte de la relació de decrets del 15 al 21 d’octubre de 2018 
(números del 1471 al 1523) 

8)  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 24.10.18 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 24 d’octubre 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. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/43/2018 de data 31 d’octubre de 2018 
per import de  1.821,23 € 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 
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, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/43/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/43/2018 

 

data: 31-10-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

234 xxx   Subministraments-llum 81,12€ El mateix                                 x 

235 xxx  Altres 450,00€ 

Centre de persones Sordes del 
Maresme a Mataró                              
V-08693590 
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236 xxx Extraescolars/Colònies d’estiu 405,00€ 
Sumar-Empresa d’acció social  
B55023832 

237 xxx  Lloguer/hipoteca 300,00€ El mateix                                x 

238 xxx Extraescolars/colònies d’estiu 150,00€ 
Escola Turó del Drac                 
S0800447E 

239 xxx  Subministraments/Llum 137,47 
ENDESA SAU                           
A81948077                                

240 xxx  Subministraments/aigua 54,41€ 
SOREA                                   
A08146367 

241 xxx Material escolar/Llibres 143,23 
FEDAC                                   
G65058349 

242 xxx Odonto/Oftalmo/ortopèdia 100,00€ 
Fundació Odontologia Solidaria 
G81833667  

  TOTAL 1.821,23€   
 
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. 
 
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. 
 
4.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE 
PASSERES I DUTXES A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de maig de 
2016, va acordar adjudicar a Innovacions Tecnològiques, SA, el contracte de 
subministrament de passeres de formigó i dutxes per a les platges de Canet de 
Mar, amb un volum màxim de facturació de 35.659,50 €, IVA exclòs, el qual puja 
un import de 7.488,50 €, dels quals 20.370,25 €, IVA exclòs, correspon a les 
passeres i 15.289,26 €, IVA exclòs, correspon a les dutxes, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
l’esmentada contractació. 
 
Atès que en data 25 de maig de 2016, es va formalitzar el contracte per al 
subministrament de passeres de formigó i dutxes per a les platges de Canet de 
Mar amb la mercantil Innovacions Tecnològiques, SA, fixant-se en la seva 
clàusula tercera que la seva durada seria de tres anys, a comptar des de l’1 de 
gener de 2016, per bé que podia ser prorrogat per un any més, només pel que fa 
al subministrament de passeres, per voluntat expressa d'ambdues parts. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i 
representació de l’empresa Innovacions Tecnològiques, SA, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament  la pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 13 de juny de 2018, pel Cap de Brigada d’Obres i 
Serveis, que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe núm. 059/2018, emès en data 15 d’octubre de 2018 per la secretària 
municipal, que consta a l’expedient. 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per al subministrament de passeres 
de formigó i dutxes per a les platges de Canet de Mar, formalitzat en data 25 de 
maig de 2016 amb l’empresa Innovacions Tecnològiques, SA, amb CIF xxxx, de 
conformitat amb el que preveu la clàusula tercera del document de formalització, 
això és per un any, finalitzant el 31 de desembre de 2019. 
  
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 25 
de maig de 2016. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 24.648,00 €, a favor de l’ empresa 
Innovacions Tecnològiques, SA, amb CIF xxxxx, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24 17220 62300 (AD núm. 220189000030), del pressupost 
ordinari per a l’any 2019.  
 
Atès el caràcter anticipat de la despesa, i de conformitat amb allò que es disposa 
a l’art. 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte 
per a l’esmentat exercici, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat, a la intervenció i al 
responsable del contracte als efectes oportuns. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 54 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.3 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
L’interventor  

 
5.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ESTABLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI 
DIAGNOSI DE LA POBRESA I VULNERABILITAT SOCIAL A LA COMARCA 
DEL MARESME 
 
Atès que el Pla d’Actuació Comarcal (PAC) va preveure en el punt 5.7 posar en 
marxa projectes per donar resposta a les necessitats socials del territori que 
permetin donar suport als ajuntaments en la lluita contra les desigualtats socials, 
culturals, econòmiques i de gènere. 
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Atès que el Consell Comarcal del Maresme va elaborar el document “Programa 
comarcal per a la diagnosi i implementació d’accions per fer front a la pobresa al 
Maresme” que va ser presentat en el Consell d’Alcaldes celebrat el passat 24 
d’octubre de 2017. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de col·laborar amb el 
Consell Comarcal del Maresme, aportant totes aquelles dades i informació que 
tingui al seu abast i que els sigui sol·licitada, i de participar en les taules, grups 
de debat i discussió per aportar la seva realitat social del municipi. 
 
Vista la memòria justificativa de la coordinadora municipal de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la secretària municipal, que consta a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei 40/2015 sobre la regulació dels 
convenis. 
 
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, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’establiment de les condicions de participació 
en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la 
comarca del Maresme. 
 
SEGON.- Nomenar la coordinadora municipal de Serveis Socials com a 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar a la comissió de seguiment que 
vetllarà pel compliment dels compromisos establerts en aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo 
a l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran d’aquest Ajuntament. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI PREVENCIÓ INCENDIS DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, ADF VALLALTA, FEDERACIÓ ADF DEL MARESME I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 
25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, 
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 
Atès que els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, han d’adoptar les 
mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones 
forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 
2022 de 10.3.1995). 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es 
preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
Atès que les agrupacions de defensa forestal (en endavant ADF) previstes a la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el 
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita 
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual 
desenvolupen la seva activitat. 
 
Atès que la Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu 
i de representació de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que té com a 
objectiu principal donar suport i complementar les activitats de prevenció i de 
lluita contra els incendis forestals de les ADF que estan federades. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, 
OTPMIFDA) desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de 
programes territorials, amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents 
per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Atès que els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis 
forestals, Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, Programa 
de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions i Programa de Restauració i Millora 
Forestal. 
 
Atès que els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de 
minimitzar els efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per 
accedir amb seguretat i disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les 
Associacions de Propietaris Forestals, fomentant l’ús de la biomassa, protegint les 
zones urbanes i sensibilitzant i detectant els usos de risc. 
 
Atès que l’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament, l’ADF i la Federació per al desenvolupament 
dels programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 



S/Amn 

 
7 

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 

d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En aquest 
punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments, ADF i Federació per a mantenir el 
marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni. 
 
Atès que l’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva 
Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol 
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini 
de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol per tant subscriure 
un nou conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i per tal d’adaptar-lo 
a la normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica municipal de Medi Ambient que consta 
a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria municipal que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de 
Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal Vallalta i la Federació d’ADF del Maresme, 
per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis forestals, que consta a l’expedient. 
 
Atès que, d’acord amb l’annex IV del PVI, l’Ajuntament ha fet una aportació 
màxima per al combustible, que puja a 128,33 euros en el cas de Canet de Mar, a 
la partida 43 13300 22103 del pressupost municipal vigent per a l’exercici 2018. 
 
Atès que d’acord amb l’Annex a aquest conveni objecte d’aprovació, l’Ajuntament 
ha fet una aportació màxima de 662,15 euros a la Federació d’ADF del Maresme, 
prevista a la partida 22 17230 48301 del pressupost municipal vigent per a 
l’exercici 2018, amb relació al programa anual previst pel PVI per aquest 2018. 

Atès que l’òrgan competent per aprovar aquest conveni de col·laboració és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret núm. 1022/2017, de 28 d’agost, de 
modificació del Decret núm. 743/2015, de 19 juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinença d’alcaldia de Medi Ambient i Agricultura, s’acorda per 
unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal Vallalta i la 
Federació d’ADF del Maresme, per al desenvolupament dels programes territorials 
del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 662,15 euros a favor de 
la Federació de les ADF del Maresme CIF xxxx amb càrrec a la partida 22 17230 
48301 del Pressupost municipal. 
 
TERCER.- Nomenar la tècnica municipal de Medi Ambient, com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
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QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, l’ADF Vallalta i la 
Federació d’ADF del Maresme i comunicar el present acord a Intervenció i 
Tresoreria. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 8 al 14 D’OCTUBRE 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 1433 AL 1470) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
Núm. Decret Data Títol 

DE1433/2018 08/10/2018 TRE 2018 070 QUOTA PRÈSTEC CONSUM SCV 

DE1434/2018 08/10/2018 R.R - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-208215 

DE1435/2018 08/10/2018 R.R - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-202207 

DE1436/2018 08/10/2018 TRE 2018 071 RELACIÓ DE PAGAMENTS 08-10-
2018 

DE1437/2018 08/10/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - Teatre d'octubre 

DE1438/2018 09/10/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 03/10/2018 

DE1439/2018 09/10/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF.- 03/10/2018 

DE1440/2018 09/10/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 03/10/2018 

DE1441/2018 09/10/2018 Autorització desballestament vehicles 03/10/18 

DE1442/2018 09/10/2018 Autorització Ocupació de la via Pública 
Perfomance 12 d'octubre 2018 

DE1443/2018 09/10/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 08/10/2018 

DE1444/2018 09/10/2018 CANVI DE NOM ACTIVITAT PEIXETERIA RIERA 
BUSCARONS 15-17 

DE1445/2018 09/10/2018 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 08/10/2018 

DE1446/2018 09/10/2018 Contractació subministrament bústia retorn 
documents per a la biblioteca 

DE1447/2018 09/10/2018 Manament a justificar - Despeses activitats 
dinamització de La Masoveria  

DE1448/2018 09/10/2018 Contractació servei redacció projecte nau brigada

DE1449/2018 09/10/2018 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 35/2018 PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

DE1450/2018 09/10/2018 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

DE1451/2018 09/10/2018 Devolució ingressos indeguts Sra. xxx 

DE1452/2018 09/10/2018 Contractació subministrament dues marquesines 
per la parada d'autobus 

DE1453/2018 09/10/2018 Devolució garantia definitiva màquina eleva-
fèretres 

DE1454/2018 09/10/2018 CANVI DE NOM DE NINXOL 1157 - xxx 

DE1455/2018 09/10/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/22 
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DE1456/2018 09/10/2018 Devolució ingressos indeguts Sr. xxx 

DE1457/2018 09/10/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/20 

DE1458/2018 09/10/2018 RESOLUCIÓ EXPEDEINT SANCIONADOR 
SERSANGUT, SL  

DE1459/2018 09/10/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 08/10/2018 

DE1460/2018 09/10/2018 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR A 
SERSANGUT SL  

DE1461/2018 09/10/2018 CANVI DE NOM ACTIVITAT VENTA I EXPOSICIÓ 
DE MOTOS I ACCESSORIS 

DE1462/2018 09/10/2018 Decret ampliació termini constitució garantia. 

DE1463/2018 09/10/2018 Contractació subministrament aparell aire 
condicionat sala de juntes 

DE1464/2018 09/10/2018 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR BAR 
MAR BLAU 

DE1465/2018 10/10/2018 INCOACIÓ SANCIONADOR -TERRASSA EL PUNT 
DE TROBADA- 

DE1466/2018 11/10/2018 Decret anul·lació desballestament vehicle 

DE1467/2018 11/10/2018 Decret requeriment arranjament obres C/ Nou 

DE1468/2018 11/10/2018 Decret requeriment documentació i garantia 
definitiva 

DE1469/2018 11/10/2018 Autorització ús Escola de Música 

DE1470/2018 11/10/2018 Requeriment retirada material mòdul de servei 
fixe passeig marítim 

[ 
8.- 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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
8.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAVALCADA 
DE REIS, AMB L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès allò que disposen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, article 65 del Reglament de la llei general de 
subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’article 7 de 
l’Ordenança municipal de bases reguladores de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i l’article 34 de les Bases d’execució del pressupost 
vigents en aquest exercici. 

Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
2018 contempla en el seu Annex de subvencions la subvenció nominativa en 
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favor de l’entitat Associació Colla de Reis de Canet de Mar per un import de 
11.000€, i que els crèdits necessaris estan consignats a l’aplicació pressupostària 
indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar per a la tasca que porta a terme la 
Colla de Reis del muntatge de les carrosses, manteniment, preparació i realització 
de la cavalcada de reis i atorgament de subvenció nominativa per aquesta 
finalitat, el text del qual és el següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS DE 
CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A REALITZAR EL 
MUNTATGE DE LES CARROSSES, MANTENIMENT, PREPARACIÓ i 
REALITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 

REUNITS 

D’una part, Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
i Assumpta Revoltós Vaquer, Regidora de Festes, assistits per Clara Pérez 
González, Secretaria  de la Corporació que dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, Alfred Valcárcel Gallo, en nom i representació de La Colla de Reis de 
Canet de Mar amb adreça xxxxx de Canet de Mar i NIF: xxxxx amb el número 45 
al registre municipal d’entitats.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord  

MANIFESTEN 

I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 
i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

III.- Que a l’Ajuntament de Canet de Mar li interessa que el dia 5 de gener de 
cada any es porti a terme la tradicional Cavalcada de Reis, per al gaudi de totes 
les nenes i de tots el nens de la població.  

IV.- Que l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar va néixer per tal d’efectuar tot 
el muntatge i realització de la tradicional Cavalcada de Reis. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

És objecte del present conveni instrumentar la subvenció nominativa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Associació Colla de Reis de Canet de Mar per tal 
de satisfer les despeses del muntatge i realització de la Cavalcada de Reis de 
Canet de Mar. 

SEGONA.- Obligacions de les parts  

a) Ajuntament de Canet de Mar: 

1.-L’Ajuntament de Canet de Mar atorgarà una subvenció per un import de 
11.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 33800 48301 per 
subvencionar les despeses del muntatge i realització de la cavalcada de Reis de 
Canet de Mar. 

2.-Publicitar l’activitat a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, la 
guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  

3.-Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’activitats al municipi. 

4.-Facilitar un magatzem a on la Colla pugui confeccionar de les carrosses i les 
pugui guardar juntament amb els diversos materials.  

b) Colla de Reis de Canet de Mar: 

1.-Muntatge i realització de la Cavalcada de Reis 2018-2019.  

2.-Participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 

3.-La difusió de les activitats que organitza l’entitat, i en les quals col·labora 
l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament, hauran de ser editats en català i 
comptar amb el logotip de l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració 
de” i comptar amb la marca És Canet. 

4.-Justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula tercera d’aquest 
conveni. 

TERCERA.- Pagament i justificació de la subvenció 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del conveni.  
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2..- El termini per presentar la justificació de la subvenció prevista en el present 
conveni finalitza el 28 de febrer de 2019. 

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 

b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament.  

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades 
al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

- Seran originals 

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 

- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 

- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 

- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 

- Número de factura 

- Lloc i data d'emissió de la factura. 

- Descripció del subministrament o servei. 

- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 
consti IVA inclòs. 

- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals. 

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 
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- Subministrament de begudes i comestibles 

- Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.  

f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, 
informe d'auditoria (només en el cas de les obligades).  

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per 
a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens 
públics o privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes 
mai no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.  

QUARTA.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni és fins el 6 de gener de 2019.  

Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, 
i el no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni 
i, per tant, la seva anul·lació. 

En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la 
Llei 38/2003. 

I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 

Vista la memòria del responsable de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, que consta 
a l’expedient.  

Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
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Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria de Festes, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Festes i Joventut, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar una subvenció nominativa en favor de l’Associació Colla de 
Reis de Canet de Mar per import de 11.000€ per tal de satisfer les despeses del 
muntatge i realització de la Cavalcada de Reis de Canet de Mar, i aprovar el 
corresponent conveni de col·laboració el text del qual es transcriu a la part 
expositiva. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 11.000€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de crèdit 
corresponent. 

TERCER.- Reconèixer l’obligació anterior per import de 11.000€ amb càrrec a la 
partida pressupostària 32 33800 48301 de la qual s’ha realitzat la retenció de 
crèdit corresponent. 

QUART.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, a la intervenció i la 
tresoreria municipal. 

8.2.-  DECLARACIÓ COM A DESERT EL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA COBERTA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR.  
 
Atès que, en virtut de la provisió de l’Alcaldia de data 19 de setembre de 2018, es 
va resoldre aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació de les obres de 
rehabilitació i millora de la coberta del mercat municipal de Canet de Mar.  
 
Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, que havia de regir l’esmentada contractació.  
 
Atès que en data 28 de setembre de 2018 es va aprovar l’expedient de 
contractació i l’obertura de la convocatòria mitjançant procediment obert 
simplificat per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació i millora 
de la coberta del mercat municipal.  
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació de 
l’execució de les obres esmentades a la Plataforma electrònica de contractació de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el passat 24 
d’octubre de 2018, sense que hagi estat presentada cap oferta, segons consta en 
el certificat emès per la secretària de la Corporació en data 29 d’octubre de 2018.  
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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 i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar desert el procediment obert simplificat per a la contractació 
de les obres de rehabilitació i millora de la coberta del mercat municipal de Canet 
de Mar, atès que no s’han presentat ofertes per part de cap licitador dins del 
termini establert a l’anunci de licitació i al plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars (Exp. 121/2018).  
 
SEGON.- Publicar el present acord a la Plataforma electrònica de contractació de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
8.3.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar 
es té la voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per a la rehabilitació 
de la coberta del mercat municipal. 
 
Atès que per aquesta raó s’ha redactat un projecte bàsic i d’execució per a 
l’execució de les obres de rehabilitació, consistents en la substitució de la totalitat 
de la coberta, per resoldre les patologies d’entrada de aigua amb una solució que 
comporta una millora tèrmica de l’edifici. 
 
Atès que, en no disposar dels mitjans humans ni materials necessaris per 
executar de forma directa aquesta obra, per la qual cosa era imprescindible 
procedir a la seva contractació externa, en virtut de la provisió de l’Alcaldia de 
data 19 de setembre de 2018, es va resoldre aprovar l’inici de l’expedient per a la 
contractació de les obres de rehabilitació i millora de la coberta del mercat 
municipal de Canet de Mar. 
 
Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars, que havia de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2018 es va aprovar l’expedient de 
contractació i l’obertura de la convocatòria mitjançant procediment obert 
simplificat per a la contractació de l’execució de les obres de rehabilitació i millora 
de la coberta del mercat municipal. 
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació de 
l’execució de les obres esmentades a la Plataforma electrònica de contractació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el passat 24 
d’octubre de 2018, sense que hagi estat presentada cap oferta, segons consta en 
el certificat emès per la secretària de la Corporació en data 29 d’octubre de 2018. 
 
Atès que l’article 168.a.1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
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directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP), preveu que els òrgans de contractació poden adjudicar 
contractes d’obres utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia 
d’un anunci de licitació únicament en el cas, entre d’altres, que no s’hagi 
presentat cap oferta.  
 
Vist l’informe emès en data 31 d’octubre de 2018 per l’arquitecta municipal, que 
consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel plec de 
clàusules que han de regir el procediment per la contractació de l’execució de les 
obres de rehabilitació de la coberta del mercat municipal.  
 
Vist l’informe núm. XX/2018 emès en data 30 d’octubre de 2018 per la secretària 
i l’interventor de la corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 261.032,20 €, IVA exclòs, i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Atès que l’article 116.1 de la LCSP estableix que “La subscripció de contractes per 
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de 
publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment negociat sense publicitat per a 
la contractació de les obres de rehabilitació i millora de la coberta del mercat 
municipal, i tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de 
disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de l’execució de les 
obres de rehabilitació de la coberta del mercat municipal, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 261.032,20 €, IVA exclòs, el qual puja 
la quantitat de 54.816,76 € (Exp. 152/2018). 

 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
TERCER.- Convidar les 3 empreses citades a l’informe tècnic esmentat perquè 
presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de condicions, el qual 
serà igualment tramès a les empreses convidades juntament amb la notificació 
del present acord. 
 
QUART. D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del Plec de condicions que 
regeix en aquesta contractació, es dona un termini de 15 dies naturals per 
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presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la notificació de 
l’escrit d’invitació. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 315.848,96 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30 43120 63200 del vigent pressupost municipal per a l’any 2018.  
 
SISÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SETÈ.- 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. 
 
8.4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
TANCAMENT DE LATERALS I AMPLIACIÓ DE LA ZONA COBERTA DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA POLIVALENT DE CANET DE MAR, SITUADA AL 
CARRER TARRAGONA. 
 
Atès que Canet de Mar disposa d’una pista poliesportiva, annexada al pavelló 
actual, que es troba semicoberta, la qual és força utilitzada i té una franja 
d’ocupació tan àmplia com la del pavelló poliesportiu. Aquesta pista disposa d’una 
coberta lleugera de xapa metàl·lica, que va ser renovada de forma integral l’any 
2006, però queda parcialment descoberta pels laterals sud i oest.  
 
Atès que des de la regidoria d’esports s’ha impulsat un projecte per realitzar un 
tancament total d’aquest espai, amb la finalitat d’evitar l’entrada d’aigua en dies 
de pluja i permetre la utilització de la pista sense perill de relliscada i caiguda.  
 
Atès que, per aquesta raó, des dels serveis tècnics municipals, s’ha redactat un 
projecte executiu que delimita les obres a realitzar i inclou totes les partides 
d’obra necessàries per a la correcta execució. Així mateix, es preveuen tasques 
de reparació de l’acabat i protecció dels elements metàl·lics existents, 
augmentant la seva durabilitat. 
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per executar 
de forma directa aquesta obra, per la qual cosa es imprescindible procedir a la 
seva contractació externa. 
 
Vist l’informe emès en data 29 d’octubre de 2018 per l’arquitecta municipal, que 
consta a l’expedient administratiu, relatiu a les prescripcions tècniques pel plec de 
clàusules que han de regir el procediment per la contractació de l’execució de les 
obres de tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista 
poliesportiva polivalent de Canet de Mar, situada al carrer Tarragona, s/n.  
 
Vist l’informe núm. 18/2018, emès en data 31 d’octubre de 2018 per la 
secretària i l’interventor de la corporació sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el pressupost base de licitació és de 164.915,62 €, IVA exclòs, i per tant, no 
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la 
quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
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superi els anteriors imports. No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 743/2015, de 19 de juny, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
i concretament el seu article 116.1, que prescriu que “La subscripció de 
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia 
de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que 
s’ha de publicar en el perfil de contractant.” 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat abreujat per a 
la contractació de les obres de tancament de laterals i ampliació de la zona 
coberta de la pista poliesportiva polivalent de Canet de Mar, situada al carrer 
Tarragona, s/n, i tenint en compte allò que es disposa a la LCSP i la resta de 
disposicions legals vigents, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els 
acords següents: 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació de l’execució de les obres de 
tancament de laterals i ampliació de la zona coberta de la pista poliesportiva 
polivalent de Canet de Mar, situada al carrer Tarragona, s/n, essent el pressupost 
base de licitació del present contracte de 164.915,62 €, IVA exclòs, el qual puja 
la quantitat de 34.632,28 €. 

 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 159.2 LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 199.547,90 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  52 34200 63201 del vigent pressupost municipal per a l’any 
2018.  
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- 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. 
 
9.- 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 13.50 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
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La secretària       L’alcaldessa  
   
 
 


