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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
17 DE NOVEMBRE DE 2004 

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

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.00 hores 
Hora que acaba: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Joan Fuentes Albareda 
Laureà Gregori Fraxedas 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació relació de despeses 
3)  Aprovació de l’estat de comptes de la Festa Major any 2004 
4)  Aprovació de l’estat de comptes de la Festa Major petita any 2004 
5)  Acceptació de la subvenció per a l’escola bressol 
6)  Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet 

de Mar per al desenvolupament local i l’ocupació Maresme 
7)  Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per aportar millores al 

món educatiu de Canet 
8)  Acceptació de la subvenció per al Punt d’Informació Juvenil de part de l’oficina 

del pla jove de la Diputació de Barcelona any 2004 
9)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

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

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 10 de 
novembre de 2004 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista  la  relació de  despeses    de  data 17  de  novembre de  2004, per  import de 
176.288,56 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 33/04 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2004, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 17 de novembre de 2004, per 
import de 176.288,56 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 33/04 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
3.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES FESTA MAJOR I ESTIU 2004 

 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes relatiu a l’organització de 
la Festa Major d’enguany, celebrada del 12 de juny al 18 de juliol de 2004, essent el 
detall d’ingressos i despeses de la mateixa el següent: 

 
 

INGRESSOS ................................................................................... 7.682,00 
 

Fira atraccions 
 

................................................................................... 
 

4.874,00 
Envelat .............................................................................................. 2.708,00 
Venda espígol i esmorzars ................................................................. 100,00 

 
DESPESES 

 
...................................................................................... 

 
82.489,72 

 

Orquestres i grups musicals 
 

.............................................................. 
 

35.516,31 
Focs de Sant Pere ............................................................................. 10.000,00 
Activitats infantils i festes escuma ..................................................... 3.031,00 
Serveis envelat ................................................................................... 4.121,77 
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Festes populars i 
tradicionals .............................................................. 7.384,10 

 

Pubilles   ............................................................................................... 2.195,54 
Arts Visuals ...................................................................................... 1.140,00 
Rierada   ............................................................................................... 3.243,42 
Musclada ............................................................................................ 1.813,00 
Havaneres ......................................................................................... 
Passejada 
nocturna ............................................................................. 

3.381,17 
 

1.776,10 
Infrastructura ...................................................................................... 8.887,31 

 

Atesa la necessitat i la conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament de 
les despeses generades a la Festa Major, de conformitat amb la proposta la Tinència 
de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC:  ASSUMIR el dèficit general en l’organització de la Festa Major de 2004, per un 
import de setanta quatre mil vuit-cents set euros i setanta dos cèntims d’euro 
(74.807,72 euros) autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 22607.451 del vigent 
pressupost. 

 
4.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES DE LA FESTA MAJOR PETITA 2004 i 
DIADA NACIONAL 

 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes relatiu a l’organització de 
la Festa Major Petita 2004, celebrada del 30 d’agost al 12 de setembre de 2004, 
inclosa la  Diada Nacional de Catalunya, essent el detall d’ingressos i despeses de la 
mateixa el següent: 

 
INGRESSOS:    .................................................................................................       558,69 
- Petit Tren   .......................................................................................................       369,69 
- Fira d’Artesania     ...........................................................................................        189,00 

 

DESPESES: .................................................................................................... 18.108,50 
- Concert jove (4 de set.)  ................................................................................... 4.000,00 
- Petit Tren (8 de set.) ...................................................................................... 1.097,15 
- Cuita de cargols  .............................................................................................. 1.995,00 
- Premis concurs cargols  ................................................................................... 330,00 
- La Teula. Trofeus concurs cargols ................................................................. 200,00 
- Orquestra Litoral (10 de set.)  .......................................................................... 3.596,00 
- Actuació “Pepet i Marieta” (11 de set) ........................................................... 1.508,00 
- Orquestra Jade (11 ................................................................................... 2.088,00 
set)  
- Actuació “Cavall de Cartró” (12 de set) ........................................................ 300,00 
- Lluís Serra. Sonoritzacions diverses .............................................................. 417,60 
- Infrastructura ................................................................................................. 2.576,75 
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Atesa la necessitat i la conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament de 
les despeses generades en aquesta festa, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- ASSUMIR el dèficit general en l’organització de la Festa Major Petita de 2004, 
per un import de disset mil cinc-cents quaranta-nou euros i vuitanta un cèntims d’euro 
(17.549,81 €), autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 22607.451 del vigent 
pressupost. 

 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

 
Atès que mitjançant Ordre del Departament d’Ensenyament de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la 
creació i la consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en 
centres de titularitat municipal. 

 
Atès que en  base a  aquesta ordre es va sol·licitar la  corresponent subvenció al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 12 de març de 
2002 va aprovar el finançament de les places d’educació preescolar de titularitat 
municipal per a diverses anualitats. 

 
Vista la Resolució EDC/3055/2004, de 9 de novembre, per la que s’atorga a 
l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció per import de 77.900,00 € per a la 
minoració de les quotes del servei d’educació de l’escola bressol municipal, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució EDC/3055/2004 de 
la consellera d’Educació d’un import de 77.900,00 €, destinada a la minoració de les 
quotes del servei d’educació de l’escola bressol municipal. 

 
SEGON.-  Facultar al senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els documents 
necessaris per al compliment del present acord. 

 
TERCER.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple municipal en la propera sessió 
que es celebri. 

 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
L’OCUPACIÓ MARESME 

 
Atès  que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  s’ha  adherit  al  Protocol  General  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (en endavant “Protocol General”). 

 
Atès que el Protocol General va ser aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en 
sessió de 29 de gener de 2004, sent un instrument dels que s’esmenten, entre d’altres, 
a l’article 125.2 c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Atès que el Protocol General estableix com un dels seus objectius estratègics el 
desenvolupament social i econòmic dels diferents territoris de la província, d’acord 
amb les competències atribuïdes a les diputacions provincials per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que modifica la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències de col·laboració i 
assistència als municipis que li atorga la vigent normativa de règim local, té com a 
objectiu prioritari articular la seva tasca, donant suport als municipis de la província de 
Barcelona, entre d’altres àmbits en el de la Promoció Econòmica i el Foment de 
l’Ocupació. 

 
Atès que en el marc de l’estratègia europea, la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Àrea de  Promoció Econòmica i  Ocupació, té  com un  dels seus eixos prioritaris 
articular la seva actuació de desenvolupament local al voltant dels Pactes Territorials 
en tant que instruments de concertació i programació estratègica territorials. 

 
Atès que per a la programació del període 2001, la Diputació de Barcelona ha elaborat 
un document anomenat “Pautes per a l’elaboració de la programació 2004 en el marc 
de l’estratègia de Pactes Territorials pel Desenvolupament Local i l’Ocupació”, amb 
l’objectiu de recollir el pla d’acció de cadascun dels pactes territorials pel 
desenvolupament local i l’ocupació, producte de la concertació i de la planificació, i que 
ha d’incloure la totalitat de la programació 2004, i no només les accions realitzades 
amb el suport de la Diputació de Barcelona, aprovat per Acord de la Junta de Govern 
de data 25 de març de 2004. 

 
Atès que d’acord amb l’esmentat document és condició indispensable per accedir als 
recursos provinents de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació l’acreditació d’haver 
subscrit un pacte territorial. Aquesta acreditació requerirà un acord dels respectius 
òrgans de govern de cada entitat integrant i que inclourà la designació d’un 
representant del pacte territorial que assumirà les funcions d’interlocutor entre el pacte i 
la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que les entitats integrants del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i 
l’Ocupació del MARESME han fet arribar la documentació requerida en la que es 
designa a l’entitat Consell Comarcal del Maresme com a interlocutora entre l’esmentat 
Pacte i la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que per Decret de la Presidència de data 6 de setembre de 2004 s’ha aprovat un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’entitat Consell Comarcal 
del Maresme com a entitat interlocutora del Pacte, i dins del marc de les funcions 
atribuïdes a aquesta entitat. 

 
Atès que en l’esmentat conveni es contempla la signatura de convenis específics amb 
les diferents entitats integrants del Pacte i la Diputació de Barcelona, en els quals es 
concretaran els aspectes de finançament de les accions i les condicions tècniques i 
administratives corresponents a l’execució de cadascuna d’elles. 
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Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com en 
anys anteriors, ha previst dur a terme unes accions en el marc de la promoció 
econòmica local, que seran cofinançades per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pacte Territorial Maresme. 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar que ens ha fet arribar aquesta entitat per a l’any 2004 i que conté, entre 
d’altres, les clàusules següents: 

 
“1. OBJECTE 

 
L’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  un  acord  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de 
Barcelona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i l’entitat “Ajuntament de 
Canet de Mar” (en endavant entitat), adherida al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis 
de  Qualitat,  i  integrant  del  “Pacte  Territorial  pel  Desenvolupament  Local  i  l’Ocupació 
MARESME” (en endavant Pacte), de suport a la planificació, gestió i seguiment d’estratègies i 
accions per a la promoció econòmica i l’ocupació durant l’any 2004. 

 
2. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
2.1. L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona a les accions de l’Entitat previstes per 

a l’any 2003 és de 6.000,00 €. 
 

2.2. La Diputació de Barcelona subvencionarà, per a cada acció objecte d’aquest conveni 
programada per a l’any 2004, el 50% del cost total executat, sense que aquesta aportació 
pugui superar l’import detallat a l’annex que s’adjunta a aquest conveni. 

 
2.3. No obstant, aquesta aportació econòmica es podrà incrementar amb recursos propis de 

l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació o amb recursos d’altres administracions dins del 
marc dels pactes territorials pel desenvolupament local i ocupació. En aquest cas, en 
l’acord d’ampliació del conveni es detallaran les despeses elegibles i, si s’escau, la 
modificació del termini de vigència i de presentació de la documentació justificativa. 

 
2.4. La Diputació de Barcelona, a través dels tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica i 

Ocupació, prestarà el suport i assessorament necessari per a la gestió del Pacte. 
 

3. COMPROMISOS DE L’ENS LOCAL ADHERIT INTEGRANT DEL PACTE 
 

3.1. Desenvolupar les accions programades per l’any 2004 d’acord amb el detall que figura a 
l’annex que s’adjunta a aquest conveni i executar-les conforme a les condicions tècniques 
que per a cada programa es detallen a les “Pautes per a l’elaboració de la programació 
2004  en  el  marc  de  l’estratègia  de  Pactes  Territorials  pel  Desenvolupament  Local  i 
l’Ocupació”. 

 
3.2. Aportar la resta de fons necessaris fins a cobrir el 100% del cost total de les accions. 

 
3.3. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació i les dades referents al desenvolupament 

de les diverses accions, en el moment que li sigui sol·licitada, d’acord amb els formularis 
i/o instruments que a tal efecte es dissenyin. 

 
4. COMPROMISOS ESPECÍFICS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 

 
4.1. Especialment, en el cas que l’entitat executi, en el marc d’aquest conveni i en l’àmbit de 

l’ocupació, accions d’intermediació laboral, en considerarà automàticament membre de la 
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Xarxa Xaloc Intermediació, i a tal efecte, gaudirà de tots els serveis que ofereix la Xarxa 
als seus membres i haurà de complir els compromisos derivats de la seva pertinença. 

 
4.2. En aquest sentit i donat que en el desenvolupament d’aquestes accions es produeix el 

tractament automatitzat de dades personals, per aquestes actuacions s’ha de complir amb 
els requeriments de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (en endavant LOPD) i especialment: 

 
o Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable dels fitxers i la Diputació de 

Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els 
requeriments normatius previstos a la LOPD. 

 
o Segon.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que 

tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no 
autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades 
per l’entitat. 

 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

 
o Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització, en l’àmbit de 

l’ocupació, de les accions d’intermediació laboral, especificades en l’annex que 
s’adjunta a aquest conveni, així com qualsevol altra expressament autoritzada per 
l’entitat. 

o La  Diputació  de  Barcelona,  com  a  encarregada  del  tractament,  adoptarà  les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter 
personal,  així  com  el  deure  de  secret  atribuïble  a  totes  les  persones  que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions 
establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 
o  Tercer.- La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per 

a cap altra finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà 
a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa 
autorització de l’entitat. 

 
o  Quart.- La Diputació de Barcelona procedirà a retornar totes les dades de què 

disposi i que estiguin vinculades a l’activitat d’intermediació laboral en l’àmbit de 
l’ocupació, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en 
suport paper, un cop finalitzada la vigència del conveni. 

 
o  Cinquè.- Correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar, com a responsable del fitxer, 

complir  amb  els  requisits  formals  previstos  a  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
protecció de dades de caràcter personal, i procedir a la creació del fitxer objecte de 
tractament. 

 
o  Sisè.-  La  Diputació  de  Barcelona  podrà  conservar  un  subconjunt  de  dades 

dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades 
objecte de tractament estaran despersonalitzades i es garantirà la seva total 
confidencialitat. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

5.1. En relació a la justificació econòmica 
 

L’Entitat, haurà d’acreditar que ha executat durant l’any 2004 cadascuna de les accions 
detallades a l’annex adjunt a aquest conveni, i a tal fi haurà de presentar la documentació 
justificativa de les despeses regulades en aquest conveni per un import, com a mínim, igual al 
doble de la subvenció atorgada per a cada acció, d’acord amb els criteris estipulats a les 
“Pautes per a l’elaboració de la programació 2004 en el marc de ‘estratègia de Pactes 
Territorials per al Desenvolupament Local i l’Ocupació”. 

 
La justificació s’efectuarà, de manera separada per a cada una de les accions cofinançades, 
mitjançant certificat de l’interventor/secretari de l’entitat i haurà de comptar amb el vistiplau del 
president de la mateixa, en el que hi constin els apartats següents: 

 
o Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació que contingui: 

número, data i descripció de la factura o despesa acreditativa; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari, cost total, percentatge imputat i import imputat. 

o Que l’ens local adherit té arxivat i a disposició e la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

o Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del 
seu cost. 

 
En el cas que les diverses fons de finançament superin el 100% del cost, el suport de la 
Diputació de Barcelona s’ajustarà a la baixa. 

 
5.2. En relació a la justificació tècnica: 

 
En finalitzar el període s’haurà de presentar una memòria corresponent a cadascuna de les 
accions realitzades i l’avaluació dels resultats obtinguts, d’acord amb els formularis i/o 
instruments dissenyats prèviament per la Diputació. 
En el cas d’estudis, l’entitat lliurarà a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació un exemplar de 
l’estudi realitzat, en el qual haurà de constar el suport de la Diputació de Barcelona. 

 
5.3. Termini de justificació. 

 
La  documentació  justificativa  esmentada  en  aquesta  clàusula  haurà  de  presentar-se  per 
l’Entitat davant el Registre General de la Diputació de Barcelona el 31 de març de 2005 com a 
data màxima. 

 
6. FORMA DE PAGAMENT DE L’APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 

 
L’aportació econòmica atorgada per la Diputació de Barcelona per a cada acció prevista en 
l’annex que s’adjunta a aquest conveni, es podrà efectuar en un o dos terminis, a elecció de 
l’Entitat. 

 
En el cas que s’opti per un únic pagament, caldrà presentar una petició acompanyada del 
certificat de l’interventor/secretari de l’entitat detallat a la clàusula 5.1 d’aquest conveni, que 
acrediti la realització d’una despesa per una quantia corresponent, com a mínim, al doble de la 
subvenció atorgada, juntament amb la memòria requerida a la clàusula 5.2 d’aquest conveni i 
de l’estudi elaborat, si s’escau. 

 
En el cas que l’entitat opti per sol·licitar dos pagaments, es procedirà de la manera següent: 
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•  Un primer 50% de l’import atorgat, prèvia sol·licitud de l’entitat, acompanyada del 
certificat del secretari/interventor detallat a la clàusula 5.1 del present conveni, acreditant 
que l’acció s’ha executat per una quantia corresponent, com a mínim, a l’import atorgat. 

 
•  El  50%  restant,  prèvia  sol·licitud  de  l’entitat,  acompanyada  d’un  certificat  del 

secretari/interventor detallat a la clàusula 5.1 d’aquest conveni, acreditant la resta de la 
despesa executada, acompanyat de la Memòria requerida a la clàusula 5.2 d’aquest conveni 
i de l’estudi elaborat, si s’escau. 

 
La suma de les despeses justificades en ambdós pagaments haurà de ser igual com a mínim al 
doble de l’aportació concedida. 

 
Per a cada pagament, en el cas que en l’entitat no hi hagi secretari/interventor legalment 
habilitat per a donar fe pública, l’entitat haurà de presentar a la Diputació la justificació de 
l’aplicació  dels  fons  mitjançant  compte  detallat  degudament  signat,  i  haurà  d’adjuntar  les 
factures i altres documents que acreditin la realització de l’activitat subvencionada. 

 
Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’entitat haurà d’estar al corrent dels deutes 
contrets envers la Diputació de Barcelona. 

 
Tots els pagaments hauran de comptar amb el vistiplau del responsable que es designi per la 
Direcció de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. 

 
7. VIGÈNCIA 

 
7.1. Aquest conveni empara les accions que figuren a l’annex del mateix, que es 

desenvoluparan durant l’any 2004, finalitzant la seva vigència el dia 31 de desembre de 
2004. 

 
7.2. No obstant, aquest conveni podrà ser prorrogat anualment fins l’any 2007, prèvia 

manifestació expressa de totes les parts. Cada acord anual de pròrroga determinarà les 
actuacions concretes a realitzar, així com el cofinançament aportat per la Diputació de 
Barcelona per a cada una d'elles, i requerirà l’acceptació expressa per part de l’entitat 
beneficiària. 

 
7.3. La vigència d’aquest conveni, i de llurs possibles pròrrogues, s’ajustarà en tot cas al 

període de vigència del Protocol General, que finalitza el 31 de desembre de 2007. 
 

8. SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

L’entitat resta obligada a fer esment de l’ajut de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació generada per l’activitat subvencionada, en particular en els cartells, fulletons, 
anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-la a conèixer, així com als llibres, 
vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona (d’acord amb la nova imatge aprovada per la mateixa, que inclou l’eslògan “xarxa de 
municipis”). 

 
9. MODIFICACIONS DEL CONVENI 

 
9.1. L’entitat haurà d’informar a la Diputació de Barcelona i argumentar per escrit qualsevol 

canvi que afecti les accions aprovades. Totes les sol·licituds hauran de comptar 
expressament amb el vistiplau de l’entitat interlocutora del Pacte. 
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9.2. El canvi d’accions haurà de ser aprovat expressament pels òrgans competents de l’entitat i 
de la Diputació de Barcelona. 

 
9.3. Les modificacions pactades formaran part integrant d’aquest conveni. 

 
10. CAUSES D’EXTINCIÓ CONVENI 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini o de les pròrrogues 

aprovades. 
b) Per resolució per incompliment de les obligacions de cadascuna de les parts. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
11. MARC NORMATIU DEL CONVENI 

 
11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el protocol General i les “Pautes 

per a l’elaboració de la programació 2004 en el marc de l’estratègia de Pactes Territorials 
pel Desenvolupament Local i l’Ocupació”, constitueixen la llei del present conveni. 

 
11.2. En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’establert en la llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per a la modernització del Govern local; el Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, i la resta d’ordenament de règim local aplicable. 

 
12. RELACIONS D’ACCIONS A COFINANÇAR PER A L’ANY 2004 

 
Com a ANNEX a aquest conveni, i per tant formant-ne part, s’adjunta la relació de les accions 
per a l’entitat integrant del Pacte, a cofinançar en el marc d’aquest conveni amb el 
desglossament del pressupost, durant l’exercici 2004.” 

 
 

Acció   Cofinançament Aportació  

Cost total 
 DB   Ajuntament  

 
PROMOCIÓ DE LA DONA: 
TALLER INFORMÀTIC 

 
1.500 € 

 
1.500 € 

 
3.000 € 

TALLER D’AUTOOCUPACIÓ PER 
A DONES EMPRENEDORES 

 
3.000 € 

 
3.000 € 

 
6.000 € 

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ 
EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

 
1.500 € 

 
1.500 € 

 
3.000 € 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Signar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, integrant del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i 
Ocupació Maresme. 
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SEGON.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 

 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
APORTAR MILLORES AL MÓN EDUCATIU DE LA NOSTRA VILA 

 
Atès que, la Il·lm. Sr. Antoni Fogué Moya, President Delegat de l’Àrea de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona, per decret d’1 de juny de 2004 de delegació de firma de 
l’Excm. Sr. President de la Corporació, va dictar un decret en data 2 de setembre de 
2004, la part dispositiva del qual és aprovar en el marc del Protocol General “Xarxa 
Barcelona-Municipis de Qualitat 2004-2007”,   l’atorgament de la subvenció a l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol.licitar en el seu dia participar en el 
projecte Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat, mitjançant el qual la Diputació de 
Barcelona coopera amb els ajuntaments per aportar millores a món educatiu i qualitat 
de vida. 

 
Atès  que,  l’Àrea  d’Educació  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  va  sol.licitar 
subvencions per dur a terme diversos projectes educatius pels infants i joves de la 
nostra Vila. 

 
Atès que, des de la Diputació de Barcelona se’ns ha atorgat les següents subvencions 
per l’Àrea d’Educació en concepte de: 

 
- MILLORA DE L’ÈXIT ESCOLAR 
- SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
- PLANS DE FORMACIÓ PERMANENT 

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

 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció atorgada de 7.265€ (set mil dos-cents seixanta-cinc 
euros) que ens concedeix la Diputació de Barcelona per poder treballar i optimitzar 
esforços per oferir més recursos sòcio educatius. 

 
8.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS PEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL DE 
PART DE L’OFICINA DEL PLA JOVE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ANY 
2004 

 
Atès que, la Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, Diputada Presidenta de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, en data 30 de juliol del 2004 va 
dictar un decret, en desplegament del Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de 
Qualitat 2004-2007”,   en el qual, una de les finalitats és donar suport al 
desenvolupament del Servei Municipal de Joventut que presta l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol.licitar en el seu dia participar en el 
projecte Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat, mitjançant el qual la Diputació de 
Barcelona coopera amb els ajuntaments en el foment de polítiques locals, d’acció 
ciutadana, en els àmbits de benestar social, biblioteques, joventut, recursos culturals, 
educació, turisme, medi ambient, salut pública, i esports. 

 
Atès  que,  l’Àrea  de  Joventut  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  va  sol.licitar 
subvencions per dur a terme cursos, tallers, sortides, formació, curs de teatre, cicle de 
concerts, xerrades, concursos, etc, pels joves de la nostra Vila. 

 
 

Atès que, des de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona se’ns han atorgat 
les següents subvencions per l’Àrea de Joventut en concepte de: 

 
- MATERIAL INFORMÀTIC PEL PUNTDI: 1.000€ 
- TALLERS DIVERSOS: 600€ 
- ACTIVITATS DIVERSES: 1.000€ 

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

 
ÚNIC.- Acceptar les subvencions atorgades amb un total de 2.600€ (dos mil sis-cents 
euros) que ens concedeix la Diputació de Barcelona per suport al desenvolupament 
del Punt d’Informació Juvenil El Puntdi, i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament  de Canet 
de Mar. 

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

 
9.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL PORTA A PORTA A 
DOMICILIS I COMERÇOS 

 
Vist el Decret dictat per la presidenta delegada de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, de data 21 d’octube de 2004, el text del qual és el següent: 

 
“VIST  el  Protocol  General  “Xarxa  Barcelona  Municipis  de  Qualitat” aprovat  pel  Ple  de  la 
Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de gener de 2004. 

 
VISTA la sol·licitud de subvenció dels municipis que es detallen a la part dispositiva d’aquest 
Decret per al desenvolupament de les activitats ciutadanes locals 2004-2007, dins dels 
programes de Medi Ambient, 

 
ATÈS que aquests programes són “Programa d’energies renovables i d’eficiència energètica en 
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equipaments i instal.lacions municipals”, “Programa de desenvolupament de plans d’acció 
ambiental local” i “Programa d’educació cívica ambiental”, “Altres programes d’actuació 
municipal”. 

 
ATÈS que existeix crèdit suficient a la partida 462.51, B010000, 445A1,1996 del vigent 
pressupost. 

 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 

 
R E S O L U C I Ó 

 
1.   Concedir una subvenció a l’ajuntament adherit a la “Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat” que tot seguit es detalla, 
 
 

Codi Municipi Nom de l’actuació Subvenció 
€ 

 
Programa 

 
04/Y/17380 Canet de Mar Implantació  d’un  model  porta  a 

porta a domicilis i comerços. 
5.000,00 2 

 
 

2.   Forma de justificació: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, cal que 
l’ens local adherit presenti al Registre General de la Diputació de Barcelona un certificat 
del/la secretari/ària – interventor/a de l’ens amb el vist-i-plau del president de l’entitat, en 
el que hi constin els apartats següents: 

 
• Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui: 

número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

• Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels 
ingressos que financen l’actuació. 

• Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu 
cost. 

 
3.   Termini de justificació: El termini per justificar les actuacions serà com a màxim d’un 

any des de la data de notificació de la present subvenció. 
 

4.   Pertinença de l’actuació subvencionada a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat: 
L’ens local beneficiari farà constar la pertinença de l’actuació d’acord amb les Instruccions 
per a la senyalització de les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 
aprovades per la Diputació de Barcelona”. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona dins el Protocol General “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”, per a la 
implantació d’un model porta a porta a domicilis i comerços, d’un importa de 5.000,00 
€. 
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SEGON.- Facultar l’alcalde president perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
10.- INCOACIÓ SUBHASTA PER A LA VENDA DE LA PARCEL·LA DE RESULTAT 
NÚM. 28 DINS DEL SECTOR U7 “INDUSTRIAL” DE CANET DE MAR 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar ve desenvolupant des de ja fa temps una política 
de contenció de la despesa, que harmonitzi les aspiracions de la comunitat veïnal 
amb les disponibilitats pressupostàries i de dèficit acumulat. 

 

 
Conseqüentment, és evident que no es fa possible desenvolupar, a plena satisfacció 
dels corporatius, la política d’inversions desitjable, això és, la que reclama la vila de 
Canet de Mar, sinó que cal desenvolupar aquella que respongui als principis 
pressupostaris de contenció de la inversió. 

 
Així les coses, en l’estat d’ingressos del pressupost 2004 està previst el derivat de 
la venda de la parcel·la de resultat núm. 28 dins del sector U7 “industrial” de Canet 
de Mar. 

 

 
Fent-se necessària la venda d’aquesta parcel·la, per capitalitzar el producte d’acord 
amb els ingressos previstos en el pressupost, a fi i efecte de poder-lo destinar a 
inversions, tal i com requereix l’article 5 de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Iniciar expedient de subhasta pública en relació a la parcel·la de resultat 
núm. 28 dins del sector U7 “industrial” de Canet de Mar i que té una superfície de 
2.099 m2. 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de condicions econòmiques i administratives que han de 
regir la subhasta, el text literal del qual és el següent: 

 
“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA VENDA, 
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA I PEL PROCEDIMENT OBERT, DE LA PARCEL·LA DE 
RESULTAT NÚM. 28 DINS DEL SECTOR U7 “INDUSTRIAL” DE CANET DE MAR. 

 
CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE I TIPUS DE LICITACIÓ. 

 
1. Aquest plec (PCAP) té per objecte regular la venda per mitjà de subhasta pública i 
procediment obert de la parcel·la de resultat núm. 28 dins del sector U7 “industrial” de Canet de 
Mar següent: 

 
SECTOR  INDUSTRIAL  U7.  Parcel·la  número  28  de  resultat,  lliure  de  càrregues  i  de 

gravàmens, de forma rectangular de 30,30 metres de façana i 70,51 de fons en el seu costat 
més llarg, amb topografia sensiblement horitzontal i completament urbanitzada, de superfície 
2.099 m2. La seva zonificació i usos és la industrial entre mitgeres tipus 2 (clau GII.2). 
Confronta a tramuntana, en línia trencada de 30,39 metres, amb terrenys agrícoles; a llevant, 
en línia recta de 70,51 metres, amb la parcel·la número 30; a migdia, en línia recta de 30,30 
metres, amb vial de nova creació, i a ponent, en línia recta de 68,80 metres, amb la parcel·la 
número 27. Fou adquirida per adjudicació a l’Ajuntament de Canet de Mar com a finca de 
resultat  pel  projecte  de  reparcel·lació del  sector  industrial,  inscrita  en  el  Registre  de  la 
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Propietat d’Arenys de Mar en el tom 2.174 de l’arxiu, llibre 245 de Canet de Mar, foli 208, 
finca 10.397, inscripció 1ª (en endavant s’anomena finca número 1.3). 

 
2. El tipus de licitació és de 671.407,13 €, el qual podrà ésser millorat a l’alça per les ofertes 
que presentin els proponents. Aquest preu no inclou l’IVA ni l’import dels impostos que es 
derivin de la transmissió, els quals seran satisfets en tot cas per l’adquirent. 

 
CLÀUSULA SEGONA. RÈGIM JURÍDIC. 

 
 

1. El present contracte es regirà, quant a la seva preparació i adjudicació, per aquest PCAP i, 
quant als seus efectes i extinció, per les normes de dret privat. 

 
2. Quant a la seva preparació i adjudicació, en tot allò no previst en aquest PCAP,   és 
d’aplicació la legislació següent: 

 
- Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  patrimoni  de  les  Administracions  Públiques 

(LPAP); 
- Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC); 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals de Catalunya (RPEL); 
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (TRLCAP); 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del 

TRLCAP (RLCAP). 
 

CLÀUSULA TERCERA. FIANCES. 
 

1. Per prendre part a la licitació els proponents hauran de constituir una fiança provisional, en 
qualsevol de les modalitats legalment admeses, d’un import de 13.428,14 €, equivalent al dos 
per cent del tipus de licitació abans d’impostos. 

 
2. Donada la naturalesa del contracte s’excepciona la necessitat de constituir fiança definitiva. 

 
CLÀUSULA QUARTA. PROPOSICIONS. 

 
1. Les proposicions hauran d’ésser presentades en un sobre tancat que contingui la llegenda 
“proposició per prendre part en la subhasta per a la compra de la parcel·la de resultat núm. 28 
dins del sector U7 “industrial, de Canet de Mar. Les proposicions s’hauran d’ajustar al model 
següent: 

 
“El qui subscriu, en                                                                       , actuant en nom propi (o en 
nom i representació de    com ho acredita mitjançant 
                                            )  veí  de                                                          ,  amb  NIF  número 
                                i domicili a efectes de notificacions a                                                 codi 
postal                      , telèfon                         fax                         , DECLARA que, havent tingut 
coneixement de la convocatòria de subhasta per a la de la parcel·la de resultat núm. 28 dins del 
sector U7 “industrial, de Canet de Mar del PCAP aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió data 17 de novembre de 2004, hi pren part i es compromet, en els estrictes termes de 
l’al·ludit PCAP,  a  comprar  aquesta  parcel·la   pel  preu  que  fa  constar,  abans  d’impostos: 
                      €”. 

 
2. En un sobre independent del que contingui la proposició econòmica i amb la llegenda 
“Documentació complementària a la subhasta per a l’adquisició de la parcel·la de resultat núm. 
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28 dins del sector U7 “industrial, de Canet de Mar”, el proponent haurà de presentar la 
documentació següent: 

 
a) fotocòpia compulsada del DNI, si qui licita és una persona física. 
b) escriptura de constitució de la persona jurídica de què es tracti, inscrita en el 

Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible. 
c) escriptura de poders, vigents, si s’actua en representació d’una altra persona. 
d) declaració, conforme a l’annex I, de no trobar-se afectat per cap prohibició per 

contractar, d’acord amb els articles 15 a 20 TRLCAP. 
e) per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats 

i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin 
sorgir del contracte. 

f) resguard  acreditatiu  d’haver  dipositat  a  la  Caixa  de  la  Corporació  la  fiança 
provisional assenyalada a la clàusula 3a d’aquest plec. 

 
3. Les proposicions han d’ésser presentades al registre general d’entrada de documents de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, tots els dies hàbils de dilluns a 
divendres, en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC. 

 
CLÀUSULA CINQUENA. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PLIQUES. 

 
 

1. La mesa de contractació estarà integrada per: 
 

- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- El regidor d’Hisenda. 
- La regidora d’Urbanisme. 
- El secretari de l’Ajuntament. 
- L’interventor municipal. 
- Actuarà com a secretària la cap d’àrea de secretaria. 

 
2. L’obertura de proposicions tindrà lloc a la Sala de reunions annexa a l’Alcaldia a les 13 
hores, del tercer dia hàbil següent a aquell en què finalitzi el termini per a la presentació de 
proposicions; si aquest dia s’escau en dissabte, l’obertura s’ajornarà fins al primer dia hàbil 
següent. 

 
CLÀUSULA SISENA. ADJUDICACIÓ I TRANSMISSIÓ DEL DOMINI. 

 
1. La mesa de contractació formularà la proposta d’adjudicació que es sotmeti a la consideració 
de la Junta de Govern Local, a favor de les proposicions més avantatjoses econòmicament. 

 
2. L’Ajuntament retindrà la titularitat dominical de la finca adjudicada fins el moment del 
pagament de l’import del preu d’adjudicació i la resta de despeses previstes a l’apartat 4 
d’aquesta  clàusula.  Una  vegada  produït  el  pagament  l’Ajuntament  formalitzarà  escriptura 
pública de compravenda en la que constarà que té lloc la traditio. En el protocol notarial 
s’adjuntaran els últims rebuts d’impostos i taxes en els que s’acrediti que el venedor es troba al 
corrent de pagament dels mateixos. 

 
3. El preu haurà d’ésser satisfet per l’adjudicatari en el termini màxim dels quinze dies hàbils 
comptadors a partir de la data de notificació de l’adjudicació. Transcorregut aquest termini 
l’impagament facultarà l’Ajuntament per acordar la resolució del contracte, prèvia audiència de 
l’adjudicatari; cas de no acordar-se, a partir del transcurs dels primers quinze dies hàbils 
l’import de la compra venda generarà un interès del 9% en favor de l’Ajuntament, que haurà de 
satisfer l’adjudicatari. 
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4. Totes les despeses notarials, registrals, de naturalesa fiscal, i de qualsevol altre caràcter que 
es meritin amb motiu de la compra venda aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
CLÀUSULA SETENA. CAUSES ESPECIALS D’EXTINCIÓ. 

 
 

A més de les establertes amb caràcter general per a la resolució de la compra venda, seran 
causes específiques de resolució de l’adjudicació realitzada: 

 
a) la manca de pagament o fiançament dins de terminis. 
b) la concurrència en l’adjudicatari d’alguna prohibició de contractar amb 

l’Administració.” 
 

TERCER.- Disposar que es publiquin en el tauló d'anuncis i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, l’anunci de la licitació. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en 
relació a aquest acord. 

 
11.- PRECS I PREGUNTES 

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

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 22.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat Joaquim Mas Rius 
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