
 

1 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 25 DE JUNY DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/24 ordinari 18/06/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 8 al 14 de juny de 2020 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/24 ordinari 18/06/2020 
 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
18 de juny de 2020 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. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 8 AL 14 DE JUNY DE 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de data 
del 8 al 14 de juny de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
Resolució 

RESAL2020/907 Decret protocol obertura Casa museu Covid-19 08/06/2020 

RESAL2020/908 Decret aprovació AD's relació Q2020_13 08/06/2020 

RESAL2020/909 Decret aprovació annex PSS i reinici obres 09/06/2020 

RESAL2020/910 Decret aprovació de factures F_2020_21 Fase O 
Endesa 

09/06/2020 

RESAL2020/911 Decret aprovació ajuts socials BSGG19-2020 09/06/2020 

RESAL2020/912 Decret embargament salari SR. xxx 09/06/2020 

RESAL2020/913 Decret contractació actuació 26 de juny 09/06/2020 

RESAL2020/914 Decret contractació actuació 29 de juny 09/06/2020 

RESAL2020/915 Decret Convocatòria JGL ordinària 11062020 09/06/2020 

RESAL2020/916 Decret adjudicació redacció projecte executiu obres C. 
St. Pere 

10/06/2020 

RESAL2020/917 04 Decret 1a TA ordenació de pagaments 05-06-2020 12/06/2020 

RESAL2020/918 (D) Decret adsc. provisional lloc oficial 1a ferrer 12/06/2020 

RESAL2020/919 DECRET PRIMERA OCUPACIÓ BUSCARONS, 6 12/06/2020 

RESAL2020/920 Decret targeta d'aparcament 12/06/2020 

RESAL2020/921 Decret incoació restauració Via Figuerola  12/06/2020 

RESAL2020/922 Decret incoació expedient contractació 12/06/2020 

RESAL2020/923 Decret aprovació certificacions 8, 9, i 10 Lot 2 obres 
Garrofers 

12/06/2020 
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RESAL2020/924 Decret incoació expedient servei poda arbrat 12/06/2020 

RESAL2020/925 Resolució expedient responsabilitat patrimonial 12/06/2020 

 
 
 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa i president de la Junta, 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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organit-
zació, 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 
sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es pro-
cedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Secretaria 

 
3.1.1. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ JUVENIL DE LA MASOVERIA 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/2355 de data 30 de desembre de 2019, 
es va resoldre adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat, per a la prestació 
del servei de dinamització juvenil de la Masoveria, a l’Associació Taller d’Art, Cultura i 
Creació, pel preu de 41.386,51 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 3 de gener de 2020 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 
 
Vist l’informe emès en data 19 de juny de 2019 pel tècnic de Joventut, responsable de 
l’esmentat contracte, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per 
les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Atès que l’empresa Taller d'Art, Cultura i Creació adjudicatària del Servei de dinamització 
juvenil de la Masoveria, expedient 1403/2019 3450, ha continuïtat prestant el servei i 
suport en la modalitat on-line durant aquests mesos de tancament físic del servei.  
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Atès que des de l’Àrea de Joventut s’està treballant en un pla de reobertura de l’equipa-
ment per tal d’anar guanyar normalitat en el desenvolupament del servei i que es preveu 
que sigui efectiu el dia 1 de juliol.  
 
Atès que, paral·lelament, s’està definint una programació d’activitat per alguns dies de 
juliol per tal de donar presencialitat a la tasca d’acompanyament i suport als i les joves 
desenvolupada en línia durant aquests mesos, i que es pretén continuar també amb 
l’esmentada feina on-line durant el mes de juliol.  
 
Atesa la necessitat de poder oferir acompanyament i suport al col·lectiu de joves, apro-
pant-los recursos de lleure i formatius, per tal de poder viure el mes de juliol de forma 
més plena i normalitzada, malgrat la situació excepcional actual.   
 
Atès que el termini d’execució del Servei de dinamització juvenil de la Masoveria, d’acord 
amb el contracte expedient 1403/2019 3450, és de 25 hores setmanals a excepció dels 
mesos de juliol i agost.  
 
Atès que l’esmentat contracte del Servei de dinamització juvenil de la Masoveria preveu 
les següents possibilitats de modificació:  
 

 Es podrà variar els dies i els horaris del servei en funció de les necessitats exis-
tents en cada moment i sempre que no s’alteri el preu del contracte.  

 Necessitat d’ampliar o reduir els horaris del servei, en funció de la resposta re-
buda per part dels i les joves de Canet. En aquest cas l'import màxim al que pot 
arribar la modificació és del 20% del preu inicial. 

 
Atès que una ampliació del servei de 100 hores, a desenvolupar-se a partir del dia 1 de 
juliol fins al dia 31 del mateix mes, podria donar continuïtat a la tasca de suport on-line 
realitzada aquests mesos i oferir acompanyament i suport al col·lectiu anteriorment ci-
tats.  
 
Atès que hi ha suficient consignació a la partida 41 33700 22706 per fer front a una 
modificació contractual de 100 hores, amb un import de 1.810,00 € sense IVA - 2.190,10 
€ amb IVA inclòs - i que aquest no supera el 20 % del preu d’adjudicació el contracte 
previst.  
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa una modificació contractual 
per tal de permetre a l’empresa Taller d'Art, Cultura i Creació l’obertura física Servei de 
dinamització juvenil de la Masoveria i donar continuïtat a la tasca de suport on-line, amb 
un total de 100 hores a desenvolupar-se del 1 al dia 31 de juliol de 2020.  
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.” 
 
Vist l’informe núm. 6/2020 emès, en data 23 de juny d’enguany, per la secretària acctal. 
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Atès que en data 17 de juny de 2020, la contractista va presentar a l’Ajuntament una 
declaració responsable conforme estava d’acord amb la modificació de contracte 
proposada pel tècnic de Joventut. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i 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. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 3 de gener de 2020, 
amb l’Associació Taller d’Art, Cultura i Creació, per a la prestació del servei de 
dinamització juvenil de la Masoveria, consistent en un augment en 100 hores de 
prestació del servei que es duran a terme durant el mes de juliol de 2020. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.190,10 €, a favor de l’Associació 
Taller d’Art, Cultura i Creació, amb CIF G65643405, amb càrrec a l’aplicació pressupos-
tària 41 33700 22706 del pressupost de l’exercici corrent (AD núm. 220200007351). 
 
Tercer.- Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 203.3 LCSP. 
 
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
3.2. Educació, Igualtat i Participació 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ÀREA DE JOVENTUT 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va 
aprovar definitivament l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Atès que en virtut del Decret núm. 1006/2019, d’11 de juny, de l’Alcaldia, es va resoldre 
aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva, per a 
l’exercici 2019, a favor de les persones físiques i d’entitats públiques i privades que 
realitzin activitats d’utilitat pública o interès social, en els àmbits cultural, educatiu, social, 
artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, que complissin els requisits 
generals i específics establerts en les bases i estiguessin legalment constituïdes i 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 
 
L’article 10 de la convocatòria de subvencions 1/2019 determina la forma i termini de 
justificació. I l’article 19 de l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, fes-
tiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, relaciona la documentació 
necessària per a la justificació de subvencions atorgades per part d’aquest ajuntament. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel tècnic de Joventut en data 14 de maig de 2020 que està 
inclòs en aquest expedient (2243/2019 2391). 
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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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 

Primer.- Donar per correctament justificats els següents imports corresponents a sub-
vencions ordinàries de la convocatòria 1/2019 del  programa de Joventut, atorgades per 
acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2019: 

 

 Nom d’entitat  Nif  Projecte 
Import ator-

gat 
Import jus-

tificat 

Esplai Bitxus  G64248354 
Activitat ordinària del 

2019 
564,00 €  564,00 € 

Mandràgora  G67472449  Dones i Música  864,00 €  864,00 € 

DEKAA  G65043580  Festa 10 anys  768,00 €  768,00 € 

 
Segon.- Incoar expedient de revocació parcial i reintegrament dels imports concedits 
per acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2019, i que no s'han justificat 
correctament, segons el següent detall 

 

A) Imports a revocar  

Nom d’entitat NIF Projecte  Import a revocar 

OTAKU SOUL G65130536 Activitats diverses 170,90 € 

 

B) Incompliments que motiven revocació  

Nom entitat NIF Projecte Observacions 

OTAKU SOUL G65130536 Activitats diverses 

Alguna de la documenta-
ció no es correspon al 

període a justificar i és a 
nom d’un particular. 

Alguna altra documenta-
ció no acredita el con-
cepte de la despesa.

 

Tercer.- Concedir a l’entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació parcial 
un termini de 15 dies per efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi opor-
tuns. 

 

Quart.- Reconèixer l’obligació per import 1.289,60 € amb càrrec a  l’aplicació 
41.33700.48200. 
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Cinquè.- Indicar als serveis de Tresoreria que procedeixin al pagament de les quantitats 
pendent de satisfer de programa de per la part de la subvenció correctament justificada, 
segons el següent detall: 

 

Nom d’entitat  NIF  Projecte 
Import 
atorgat 

Bestreta 
pagada 

Pagament  
a realitzar 

Esplai Bitxus  G64248354 
Activitat ordinària 

del 2019 
564,00 € 282,00 € 282,00 € 

Mandràgora  G67472449 Dones i Música 864,00 € 432,00 € 432,00 € 

DEKAA  G65043580 Festa 10 anys 768,00 € 384,00 € 384,00 € 

OTAKU SOUL  G65130536 Activitats diverses 725,00 € 362,50 € 191,6 € 

 

Sisè.- Condicionar el pagament dels imports resultants de la liquidació de la subvenció 
al fet d’estar al corrent del compliment de les diferents obligacions tributàries i fiscals, 
amb hisenda i/ o Seguretat Social. 

 

Setè.- Notificar el present acord, a les entitats beneficiàries de les subvencions atorga-
des dins la convocatòria 1/2019, programa de Joventut. 

 

Vuitè.- Comunicar als departaments de Joventut, Intervenció i Tresoreria. 

 
3.3. Urbanisme 

 
3.3.1. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ I REPARACIÓ D'ELEMENTS DE COBERTA DE VIL·LA FLORA 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de març de 2020, acorda  
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparació i rehabilitació d'elements 
de coberta de l'edifici Vil·la Flora de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP), al “Projecte de reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici de 
Vil·la Flora de Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte xx, de Guitart arquitectura i ass., 
SLP, i a l’oferta presentada pel propi licitador.   

Vista la documentació presentada en data 18 de juny de 2020 RE5027 per VESTA 
REHABILITACIÓN, SL, per tal d’obtenir l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 de juny de 2020, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 19 de juny de 2020 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora”, redactat per 
l’empresa adjudicatària Vesta Rehabilitación S.L junt amb l’acta d’aprovació per part 
del coordinador de seguretat i salut. 
  
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és 
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu de 
“Reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora” a Canet de 
Mar. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb 
el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist-i-plau formal al Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Vesta Rehabilitación S.L per a l’execució de les 
obres de reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora a Canet 
de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra.” 

 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat per l’arquitecte tècnic de VESTA 
REHABILITACIÓN, i aprovat pel coordinador de seguretat i salut, per a l’execució de les 
obres de reparació i rehabilitació d'elements de coberta de l'edifici Vil·la Flora de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
3.3.2. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA SALA D'ESPECTACLES DE L'ANTIC CENTRE 
PARROQUIAL 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020, acorda  
adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer 
Eusebi Golart, 16-18, a l’empresa GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), al projecte 
“Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de 
Mar”, redactat per x, que inclou les modificacions definides en l’annex bombers “Annex 
justificació condicions de seguretat en cas d’incendi i a l’oferta presentada pel propi 
licitador.  

Vista la documentació presentada en data 17 de juny de 2020 RE5013 pel senyor 
Ramon Creus Torres, actuant en nom i representació de GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS 
SOSTENIBLES, SL, per tal d’obtenir l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 de juny de 2020, que es transcriu a 
continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 17 de juny de 2020 s’aporta Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet 
de Mar”, redactat per l’empresa adjudicatària Gestió d’obres i serveis sostenibles SL 
junt amb l’acta d’aprovació per part del coordinador de seguretat i salut. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats 
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és 
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 
 
SEGONA.-  En el pla de seguretat i salut presentat s’analitzen i es desenvolupen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut aprovat amb el projecte executiu de 
“Rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet 
de Mar”. 
 
TERCERA.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb 
el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist-i-plau formal al Pla 
de Seguretat i Salut presentat per Gestió d’obres i serveis sostenibles SL per a 
l’execució de les obres de rehabilitació de la sala d’espectacles municipal a l’antic 
Centre Parroquial a Canet de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de 
l’obra.” 

 
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. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut redactat pel tècnic en prevenció de riscos 
laborals de GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL,   i aprovat pel 
coordinador de seguretat i salut,  per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial, situada al carrer Eusebi Golart, 16-
18, de Canet de Mar. 
 
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal que, 
de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de l’obra 
en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el projecte 
d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 
1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de l’esmentat RD. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
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4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. 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 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


