
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2010 

 
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: 09.30 hores 
Hora que acaba: 10.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc  Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. 
 

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

Local de data 11.11.10 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació inicial pla especial del catàleg de masies i cases rurals a Canet 

de Mar 
4) Incoació contractació subministrament mitjançant rènting de sis vehicles per 

a la brigada municipal 
5) Relació de decrets des del dia 2 fins al 5 de novembre de 2010 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 

 
 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 11.11.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 11 de novembre 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, èr unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 18 de novembre de 2010, per import de 
36.566,31 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/35  
 
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 2010, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 18 de novembre  2010, per 
import de 36.566,31 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/35 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS A CANET DE MAR. 
 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549, pàgina 687, es van 
publicar els acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 13 de febrer i 
16 d’octubre de 1991, aprovant definitivament i donant conformitat al text refós 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
Atès que en el municipi de Canet de Mar existeixen masies i cases rurals que 
no es troben incloses en un catàleg específic, el que permetria reconstruir i 
rehabilitar les que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials i destinar-les a habitatge 
familiar, a establiment hoteler, a establiment de turisme rural o a activitats 
d’educació en el lleure, segons preveu l’article 47.3 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC). 
 



 

 
 
 

Vist l’article 50.2 TRLUC, el qual disposa que el planejament urbanístic general 
o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en 
determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les 
cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, 
estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament 
del paisatge. 
 
Atès que el planejament general de Canet de Mar no ha estat adaptat a la Llei 
2/2002 d’Urbanisme, modificat per la llei 10/2004, i que la figura de planejament 
que s’escau per a la identificació i regulació de masies i cases rurals és el pla 
especial urbanístic, la tinència d’alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 
en virtut del Decret núm. 487/2009, de 28 d’abril, va resoldre acollir-se a la 
convocatòria de subvencions esmentada (Ordre PTO/180/2009) i sol·licitar al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya subvenció per a la redacció del Pla especial del catàleg de masies i 
cases rurals. 
 
Atès que en virtut de la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de data 31.07.09 s’atorgà a l’Ajuntament de Canet de Mar la quantitat 
de vuit mil set-cents cinquanta euros (8.750 €) per a la redacció del Pla especial 
del catàleg de masies i cases rurals, subvenció que va ser acceptada per acord 
de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8.10.09. 
 
Atès que en virtut del decret núm. 1277/2009, d’11 de novembre, de l’alcaldia, 
es va resoldre adjudicar el contracte de redacció del Catàleg de masies i cases 
rurals a Canet de Mar a l’empresa “lavola”, la qual ha presentat el document en 
data 14.10.10 (registre d’entrada núm. 5132). 

 
Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general, de data 4 de 
novembre de 2010, que es transcriu a continuació: 
 

Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la 
proposta d’aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals 
a Canet de Mar, redactat per l’empresa “lavola”,  
 
INFORMA 
 
PRIMER.- De l’anàlisi del text presentat en data 14.10.10, es desprèn que es 
tracta del “Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals a Canet de Mar”, 
redactat per l’equip redactor de “lavola” per encàrrec d’aquest ajuntament, el 
qual té per objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la seva preservació 
i recuperació, d’acord amb els articles 47.3 i 50 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), i l’article 
55 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLU). 



 

 
 
 

 
SEGON.- Pel que fa als antecedents i a la bondat tècnica de l’instrument, hom 
es remet a l’informe elaborat per l’arquitecta municipal que consta a l’expedient 
administratiu. El present informe, doncs, es limita exclusivament als aspectes 
adjectius o procedimentals. 
 
TERCER.- Segons el que disposa l’article 68.2 TRLUC, els plans especials 
urbanístics desenvolupen, completen o complementen les determinacions del 
planejament urbanístic general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si 
s’escau, en diverses classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte de 
preveure la implantació de sistemes urbanístics generals i locals o d’assolir 
alguna o diverses de les finalitats a què fa referència l’article 67.1 TRLUC, com 
ara la identificació i la regulació de les masies i les cases rurals a què es refereix 
l’article 50.2, per a la implantació de les obres i els usos en sòl no urbanitzable 
que estableix l’article 47.4. 
 
QUART.- D’acord amb l’article 68.4.e) TRLUC, els plans especials urbanístics 
han d’ésser sempre compatibles amb el planejament urbanístic general. A 
aquests efectes, s’hi consideren compatibles, i no se’n requereix la modificació 
prèvia, els plans especials que tinguin per objecte la implantació en sòl no 
urbanitzable de qualsevol dels usos admissibles d’acord amb l’article 47, sempre 
que no entrin en contradicció amb les previsions establertes pel planejament 
urbanístic general. 
 
CINQUÈ.- Quant a la documentació del pla especial, segons estableix l’article 
69.1 TRLUC, aquesta haurà de contenir les determinacions que exigeixen el 
planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies 
de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els 
estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 
 
SISÈ.- L’article 78 TRLUC estableix que correspon de formular els plans 
especials urbanístics als ens locals, a les entitats urbanístiques especials o als 
altres òrgans competents en matèria d’urbanisme, segons correspongui, sens 
perjudici de la iniciativa privada, d’acord amb el que disposa l’article 101. 
 
SETÈ.- L’aprovació inicial i l’aprovació provisional del present pla especial 
correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar, conforme determina l’article 85.1 
TRLUC i, més en concret, a l’Alcaldia, conforme a l’article 21.1.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), si bé 
l’atribució pot ser delegada en la Junta de Govern Local per l’Alcaldia, puix que 
així ho admet l’article 21.3 LRBRL. Si l’aprovació inicial l’acorda el Ple, cal que hi 
siguin presents tots els membres que formen part de la Junta de Govern Local. 
 
VUITÈ.- Una vegada aprovat inicialment, l’instrument es sotmetrà a informació 
pública durant el termini d’un mes  (article 85.4 TRLUC), mitjançant edictes que 
es publicaran en el BOPB o en el DOGC i en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal, conforme determina l’article 23.1.b) RLU. 
Aquests edictes de la convocatòria de la informació pública han de remetre’s en 
el termini de 10 dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial. A més, 
d’acord amb l’apartat 2 del mateix article, s’haurà de donar a conèixer per 
mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i garantir la consulta del 
projecte per aquests mitjans. 
 



 

 
 
 

NOVÈ.- Conforme a l’article 85.5 TRLUC, simultàniament al tràmit d’informació 
pública cal sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat 
que una disposició autoritzi un termini més llarg. En aquest cas, els organismes 
que hauran d’informar, d’acord amb les directrius de contingut per al catàleg de 
masies i cases rurals  establertes per la Direcció General d’Urbanisme, són els 
següents: 
 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, en relació amb les fitxes 

que tenen com a justificació la raó paisatgística o estan en indrets de valor 
paisatgístic reconegut 

- Departament de Cultura i mitjans de Comunicació 
- Direcció General de Turisme, pel que fa aquelles fitxes que admeten 

algun ús turístic molt específic 
- Direcció General de Carreteres. 
 
DESÈ.- L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’ajuntament, 
en els termes de l’article 22.2.c) LBRL, essent suficient el quòrum de la majoria 
simple. L’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, 
s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període 
d’informació pública. Tanmateix, si l’aprovació inicial l’ha efectuat el Ple, i en cas 
de no presentar-se al·legacions en el termini d’informació pública, podrà 
entendre’s automàticament elevada a provisional, circumstància que s’acreditarà 
amb la corresponent certificació del secretari de la Corporació. 
 
ONZÈ.- L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla, 
disposa d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan a qui 
correspon resoldre l’aprovació definitiva, conforme estableix l’article 89.5 
TRLUC., puix que és aquest òrgan el competent per acordar l’aprovació 
provisional, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.c) LRBRL.  
 
DOTZÈ.- L’article 73.2 TRLUC estableix la suspensió de tramitacions i de 
llicències, que s’ha d’acordar obligatòriament amb l’aprovació inicial, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. Aquesta suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències pot tenir 
una durada màxima de dos anys, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 
TRLUC. 
 
TRETZÈ.- L’acord d’aprovació definitiva caldrà que sigui adoptat, posteriorment, 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, conforme determina 
l’article 80.a) TRLUC. Una vegada aprovat definitivament, es lliurarà en el termini 
d’un mes a la CTUB, als efectes  d’informació, coordinació i arxiu, la 
documentació tècnica i administrativa completa. Aquest lliurament és condició 
per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva. 
 
En els termes precedents, i en els de l’informe de l’arquitecta, s’informa 
favorablement l’aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de masies i cases 
rurals a Canet de Mar. 

 



 

 
 
 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 10 de novembre de 2010, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE : 
l’arquitecta municipal 
 

ASSUMPTE: 
Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals de Canet de Mar 
 
ANTECEDENTS 
 
El 31 de gener del 1992 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de Canet de Mar. 
 
El 25 de setembre de 2007 al DOGC 4974 pàg. 31374 es va publicar 
l’edicte d’aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic, al terme municipal de Canet de Mar. 
 
INFORME 
 
L’ajuntament impulsa la redacció del Pla Especial del Catàleg de masies i cases 
rurals amb l’objectiu de completar el planejament urbanístic amb la figura 
urbanística de protecció regulada pels articles 47.3 i 50 del Decret Legistlatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
El Pla Especial ha estat redactat per l’empresa Lavola en col·laboració amb 
l’arquitecta Núria Díez i consta dels següents apartats: 
 
1. Memòria 
1.1. Objecte de planejament 
1.2. Conveniència, oportunitat i objectius 
1.3. Promoció i tramitació 
1.4. Marc urbanístic i legal 
1.5. Encaix territorial  
1.6. Descripció general del municipi 
1.7. Metodologia de treball 
1.8. Masies i cases rurals incloses al catàleg 
1.9. Inventari d’habitatges en sòl no urbanitzable 
2. Normativa urbanística 
3. Catàleg de masies i cases rurals 
3.1. Llistat de masies i cases rurals incloses al catàleg 
3.2. Fitxes del catàleg 
 
Annexos: 
I. Inventari d’habitatges en sòl no urbanitzables 
II. Plànols d’informació 
III. Plànols de localització 
 



 

 
 
 

 L’article 69.1 del DL 1/2010 de la Llei d’urbanisme, determina la documentació 
dels plans especials, en aquest sentit la documentació objecte d’aquest informe 
incorpora de forma correcta les normes, els plànols i els catàlegs propis de llur 
naturalesa i finalitat. 
 
 Les masies i cases incloses al catàleg i, que ja es van incloure en el seu 
moment al Catàleg de Patrimoni són les següents: 
 

B028 Can Niella 
B029 Cal Doctor Manresa 
B066 Can Figuerola 
B067 Can Gallina 
B068 Can Batlle 
B070 Can Giol 
B071 Ca l’Espanyol 
B073 Can Goday 
B074 Can Segarra 
B135 Can Llorençó 

 
 També es troben en sòl no urbanitzable i incloses al Catàleg de Patrimoni la 
Creu de Canet (identificat com a element B001) i el Castell de Santa Florentina 
(B069), però s’ha considerat que per la tipologia edificatòria d’aquests element 
no és apropiat incloure’ls al Catàleg de masies i cases rurals. 
 
 Per altra banda, s’inclouen 11 elements més que no estaven anteriorment 
catalogats, i són: 
 

I001 Can Catà 
I002 Can Grau de la Muntanya 
I003 Cal Curt 
I004 Can Beia 
I005 Cal Bisbe 
I010 Can Genís Carbonell 
I011 Ca l’Alero 
I014 Can Biscarri 
I016 Can Biel Misser 
I017 Ca l’Urpí 
I035 Can Sant Pere 

 
Donat que durant la redacció ja s’ha anat fent un seguiment del contingut i s’han 
recollit totes les esmenes detectades per aquests Serveis Tècnics Municipals, és 
valora favorablement la documentació aportada. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla especial del Catàleg de masies i cases 
rurals a Canet de Mar, redactat per l’empresa “lavola”. 
 
SEGON.- Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les 
tramitacions a les que es refereix l’anterior informe jurídic, en l’àmbit en què les 



 

 
 
 

noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, el qual 
coincideix amb l’àmbit d’actuació de la proposta i que es grafia a l’annex que 
s’adjunta a l’expedient. La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys i 
s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació definitiva del pla especial. 
 
TERCER.- Concedir audiència als organismes següents, afectats per raó de les 
competències sectorials: 
 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, en relació amb les fitxes que 

tenen com a justificació la raó paisatgística o estan en indrets de valor 
paisatgístic reconegut 

- Departament de Cultura i mitjans de Comunicació 
- Direcció General de Turisme, pel que fa aquelles fitxes que admeten 

algun ús turístic molt específic 
- Direcció General de Carreteres. 

 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari AVUI, al tauler d’anuncis de 
la casa consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició de 
qualsevol que el vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions.  
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, 
disposar la remissió de tota la documentació tècnica i administrativa a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, EN 
LA MODALITAT DE RÈNTING, DE 6 VEHICLES PER A LA BRIGADA 
MUNICIPAL 
 
Atès que el proper 22 de gener de 2011 finalitza el contracte de rènting de 4 
vehicles Piaggio Porter Quargo A1 i una Piaggio Porter Furgó tancat, els quals 
estan destinats a la brigada municipal. 
 
Atès que el proper 27 de març de 2011 finalitza també el contracte de rènting 
d’una furgoneta Nissan Kubistar 1.5 dCI destinada també a la brigada 
municipal, secció de lampistes. 
 
Atès que la brigada municipal necessita disposar d’una flota de vehicles per tal 
de dur a terme la seva feina, ja que han de traslladar material d’obra i de 
lampisteria pesat.  
 
Atès que es considera més convenient procedir a formalitzar un rènting que no 
pas la compra dels vehicles, perquè així es disposa, durant el termini de 
vigència del rènting, d’uns vehicles que no tenen cost de manteniment, ja que 
aquest corre a càrrec de l’arrendador, i en finalitzar el contracte, prèvia 



 

 
 
 

tramitació del corresponent expedient de contractació, es podrà disposar una 
altra vegada de vehicles nous. 
 
Atès que el preu de licitació d’aquest contracte, exclòs l’IVA, ascendeix a 
201.936 €, queda subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb el que 
es disposa a l’article 15 LCSP. Això significa que el termini per presentar 
proposicions haurà de ser de 52 dies naturals a comptar des de la tramesa de 
l’anunci de licitació al DOUE, podent reduir aquest termini com a màxim en 5 i 7 
dies en cas que s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a la 
documentació complementària i que els anuncis es preparin i s’enviïn per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. Tot i així, tenint en compte que és 
necessari oferir un termini de 60 dies per preparar i lliurar els vehicles, cal optar 
per a la tramitació urgent d’aquest expedient, reduint així a la meitat els terminis 
de licitació, adjudicació i formalització, ja que de no ser així la brigada es 
trobaria sense vehicles per dur a terme les seves tasques durant un període de 
temps. 
 
Vista la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector públic (LCSP), i 
concretament el seu article 93.1, que prescriu que “la signatura de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei”. 
 
Atès que en data 16 de novembre de 2010, s’ha emès informe per la secretària 
accidental de la Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir i vist que de conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia, ja que l’import del contracte puja a 
201.936 €, IVA exclòs, el qual ascendeix a la quantitat de 36.348,48  €, 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. 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer 
terme a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, tot això de 
conformitat amb el règim general que la regula (Llei 26/2010, de 3.8, de 
procediment administratiu de Catalunya, article 8, i, pel que fa a les 
competències de l’Alcalde, Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases del 
règim local, article 21.3 i 23.4, i Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28.11, articles 43 a 
45). 
 
Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient de contractació, 
atribuïda a l’Alcalde per la disposició addicional segona punt 1 de la LCSP, ha 
estat delegada en la Junta de Govern Local (Decret núm. 632/2007, de 3 juliol). 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un 
contracte per al subministrament, en la modalitat de rènting, de 6 vehicles a 
destinar a la brigada municipal i tenint en compte allò que es disposa a la Llei 



 

 
 
 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) modificada per 
la Llei 34/2010, de 5 d’agost, al Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
en tot allò que no contradigui la LCSP i la resta de disposicions legals vigents, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Serveis, Obres i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament, en la 
modalitat de rènting, i tramitació urgent, de 6 vehicles a destinar a la brigada 
municipal, essent el tipus de licitació de 201.936 €, IVA exclòs, el qual 
ascendeix a la quantitat de 36.348,48  €, i que es publiqui el corresponent 
edicte al DOGC, BOE i DOUE, segons allò que disposa l’art. 126.1 de la LCSP. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
TERCER.- En tractar-se d’un contracte que no iniciarà la seva execució fins a 
l’exercici 2011, de conformitat amb el que disposa l’article 94.2 LCSP, 
l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte a 
l'exercici corresponent. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 
i formalització de la present resolució. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL DIA 5 DE NOVEMBRE 
DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

921 03/11/2010 despeses setmanals Alcalde 
922 03/11/2010 Aprovació devolució garantia definitiva contracte obres 

deixalleria i minideixalleria 
Alcalde 

923 03/11/2010 Nomenament cap accidental Brigada obres i Serveis Alcalde 
924 03/11/2010 Nomenament secretària accidental Alcalde 
925 03/11/2010 Aprovació 1a certificació obres instal·lació 3 plataformes 

elevadores 
Alcalde 

926 04/11/2010 Inocació expedients trànsit Alcalde 
927 04/11/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
928 04/11/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
929 04/11/2010 Autorització espais curs educació canina Alcalde 
930 04/11/2010 Denegació esplai Bitxus, permís per instal·lar barra de Bar a 

la Plaça Universitat 
Alcalde 

931 05/11/2010 Llicència obres carrer Sant Ignasi, 17 Cati Forcano 



 

 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
932 05/11/2010 Canvi de nom activitat C/ Clausell, 3 Sílvia Tamayo 
933 05/11/2010 Trienni Alcaldia 

 



 

 
 
 

6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 10.00 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     l’alcalde 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Joaquim Mas Rius 


