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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE MARÇ DE 2018 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.00 hores 
Hora que acaba: 20.40 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla 

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

Local de data  14.03.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació assistències a òrgans col·legiats del 15 de febrer al 14 de març de 

2018 
5) Acceptació recurs tècnic estudi programació per a la construcció d’una 

Biblioteca i un Arxiu Municipal per a l’Ajuntament de Canet de Mar, del catàleg 
de Serveis de la Diputació de Barcelona 

6) Aprovació conveni col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb relació al projecte de servei comunitari per 
a la creació d’una comissió impulsora 

7) Acceptació ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització d’accions en 
el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2018 del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

8) Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

9) Llicència d’obres menors per a l’adequació accés a un local de la Plaça Macià, 
XX 

10) Donar compte de la relació de decrets del  5 a l’11 de març de 2018 (números 
del 283 al 329) 

11) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.03.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de març de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
- Recurs de Reposició de data 19 de març de 2018, presentat pel senyor xxx, 

Procurador dels Tribunals  i del senyor xxx, davant del Jutjat Contenciós 
Adminstratiu núm. 15, de Barcelona, contra resolució del mateix Jutjat, de 
data 8 de març de 2018, relativa al Procediment Abreujat núm. 276/15-F, 
interposat per xxx, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació al 
procediment de restauració de la legalitat urbanística iniciat amb la resolució 
de Decret d’Alcaldia núm. 442/17, d’11 d’abril. 

  
Se’n dona compte. 
 
- Escrit d’al.legacions de data 20 de març de 2018, presentat pel Procurador 

dels Tribunals senyor xxx i de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyor xxx, 
davant del Jutjat Contenciós Adminstratiu núm. 15, de Barcelona, en relació a 
la Providència del Magistrat del mateix Jutjat, de data 8 de març de 2018, 
relativa al Procediment Abreujat núm. 276/15-F, interposat per xxx, contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació al procediment de restauració de la 
legalitat urbanística iniciat amb la resolució de Decret d’Alcaldia núm. 442/17, 
d’11 d’abril, demanant siguin admeses les esmentades al.legacions 
comunicant el seu acord en la denegació de l’ampliació del recurs sol.licitada 
per l’actora i, en conseqüència siguin arxivades les actuacions pertinents. 

  
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/12/2018 de data 21 de març de 2018 
per import de  701,81€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
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Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost prorrogat de 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/12/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/12/2018 

 

data: 21-03-18  
      

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

041 xxx Habitatge/Subm-Llum 138,01€ Iberdrola Clientes S.A.U           

042 xxx Tractaments Terapèutics 222,00€ NARA                                     

043 xxx Material Escolar 34,95€ Misericòrdia Gelabert Ginesta   

044 xxx Habitatge/Subm-Llum  266,14€ 
Endesa Energia XXI, SL          
 

045 xxx Habitatge/Subm-Aigua   40,71€ Sorea, SL                                

Total    701,81€    
      

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost prorrogat de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 DE 

FEBRER FINS AL 14 DE MARÇ DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 21 i 28 de febrer i els dies 7 i 14 de març de 2018, segons les quals hi 
han assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia 
Tamayo Mata i el Sr. Josep M. Masvidal Serra.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió del Ple Municipal. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

corresponent al període comprès entre el 15 de febrer i el 14 de març de 2018, 
amb el següent detall: 
 

Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 1.473,32 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.473,32 € 
Serra Lerga, Raquel 1.473,32 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.473,32 € 
TOTAL 5.893,28 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 5.893,28 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  

5.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC ESTUDI DE PROGRAMACIÓ PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA I UN ARXIU MUNICIPAL PER A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Atès que el Decret d’alcaldia 36/2016 va aprovar la sol·licitud a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el suport de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en la redacció de l’Estudi de programació per a 
la reubicació de la Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Arxiu municipal en un nou solar. 

Atès que en data 22 de juliol de 2016 l’ajuntament de Canet de Mar va rebre la 
notificació de l’aprovació de l’actuació amb el codi: 16/Y/225901, i que es tracta 
d’un recurs tècnic, de la classe: Projecte d’equipament i espai públic. 

Atès que en el moment d’iniciar-se els estudis l’ajuntament va proposar la 
possibilitat de valorar diferents escenaris d’ubicació dins el municipi, fet que va 
comportar l’endarreriment de la realització d’aquest estudi. I que en resposta a la 
nova demanda municipal el Servei d’Equipaments, Infraestructures urbanes i 
Patrimoni arquitectònic va proposar encomanar-li la feina a l’Escola d’arquitectura 
de la Salle de Barcelona, reconeixent la seva experiència en desenvolupar estudis 
d’aquestes característiques. 

Atès que l’octubre de 2017 la Diputació de Barcelona ens va comunicar que el 
pressupost total d’aquest estudi és de 8.000€ i ens pertoca un 20% de 
cofinançament de l’actuació, i per aquest motiu en el pressupost 2018 es va 
preveure en la partida d’Estudis i treballs tècnics (20.15100.22706) els 1.600€ 
per al cofinançament de l’actuació.  
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Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Regidoría 
delegada de Cultura i Hisenda, s’acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Acceptar el recurs Estudi de programació per a la construcció d’una 
biblioteca i un arxiu municipal per a l’ajuntament de Canet de Mar del catàleg de 
serveis de la Diputació de Barcelona (16/Y/225901). 

SEGON.- Aprovar la despesa de cofinançament fixada en 1.600€ i fer-la efectiva 
d’acord amb les normes del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.  

TERCER.- Facultar l'alcaldessa per signar tots els documents que es derivin 
d'aquesta sol·licitud i fer efectiu el present acord. 

QUART.- Notificar aquest acord a l’intervenció i la tresoreria municipal. 

 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AMB RELACIÓ AL 
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
IMPULSORA 

 
Atès que el Departament d’Ensenyament s’ha fet ressò de la necessitat de 
promoure entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei 
Comunitari per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument 
per desenvolupar la competència social i ciutadana i que els permeti analitzar el 
seu entorn i comprometre’s en la seva millora, tot promovent així l’educació en 
valors i el compromís cívic. 
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar 
volen afavorir la implementació del projecte de Servei Comunitari entre els 
estudiants de secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin 
accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Atès, doncs, d’aquesta introducció se’n desprèn que les dues parts estan 
interessades a col·laborar en aquest projecte. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal d’Ensenyament, 
que es transcriu a continuació: 

 
  
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN 
REALCIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ 
D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA. 
 

I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor: Ajuntament de Canet de Mar  

Dades de contacte del servei promotor: Àrea d’Educació. Tel. 93 795 46 25 
artigasgm@canetdemar.cat > 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 

Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’ensenyament. 
 

 
Objecte del conveni:   
Establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per promoure el desenvolupament de projectes  de 
Servei comunitari  en el municipi. Aquests projectes seran avaluats pel consell 
escolar del centre, i la participació dels alumnes haurà de ser autoritzada pels seus 
pares, mares o tutors. 
 
 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 

 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni:  
 
Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana . El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el 
seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i 
el compromís cívic. 
Els dos centres públics del municipi de Canet de Mar volen portar a terme projectes 
d’aquesta naturalesa. 
 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor:  
 
- Promoure el compromís cívic dels joves amb el seu entorn 
- Desenvolupar la competència social i ciutadana 
- Col·laborar amb els centres educatius del municipi en tots aquells projectes 

relacionats amb l’entorn i el territori. 
 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
 
- Facilitar que els estudiants,, experimentin i protagonitzin accions de compromís 

cívic,  
- Afavorir l’aprenentatge  en l’exercici actiu de la ciutadania 
- Promoure la posada en funcionament dels coneixements i capacitats dels 

alumnes  al servei de la comunitat.   
 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 

 
Actuacions a escometre: 
 
- Creació d’una comissió impulsora encarregada de dissenyar, fer el seguiment i 

avaluació del Servei comunitari al municipi formada pels diferents agents de la 
comunitat educativa i presidida per la Direcció dels Serveis Territorials i serà 
vicepresident/a el/la alcade/essa o regidor/a en qui delegui. 
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Actuacions a escometre per l’entitat concertant:  
 
.Ajuntament de Canet 

1. Creació d’una comissió impulsora encarregada de dissenyar, fer el seguiment 
i avaluació del Servei comunitari al municipi formada pels diferents agents de 
la comunitat educativa i presidida per la Direcció dels Serveis Territorials i 
serà vicepresident/a el/la alcade/essa o regidor/a en qui delegui 

2. Garantir que es compleix la normativa vigent en matèria de protecció al 
menor i, concretament, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil.  

 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 

 
Per a la valoració i seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, el 
Departament d’Ensenyament l’Ajuntament de Canet de Mar establiran a través de la 
Comissió Impulsora els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni i dels compromisos adquirits pels signants que estimin més oportuns.  
 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  
 

a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
 

No hi ha aportació de mitjans materials 
 

b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
Alcalde/alcaldessa i el personal tècnic de les diferents àrees que es pugui 

designar com a membre de la comissió 
 

 
Pressupost total de l’activitat:  La signatura d’aquest acord no suposa cap 
despesa per al Departament d'Ensenyament ni per a l’Ajuntament de Canet de Mar 

c) Aportació de recursos financers: 
 

d) Impacte econòmic  
 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 
 

 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de la Secretaria municipal. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Canet de Mar a signar que es transcriu a continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AMB RELACIÓ A EL 
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
IMPULSORA. 
 
Barcelona,  

 
REUNITS 

 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Martí Barberà i Montserrat, director general d'Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 
131/2017, d’1 d’agost, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular 
del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos 
òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, il·lustríssima alcaldessa de Canet de Mar amb 
NIF xxxxxx, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

EXPOSEN 
 
Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana . El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el 
seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i 
el compromís cívic. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Canet de Mar volen 
afavorir la implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de 
secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot 
això, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present 
conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar per promoure el 
desenvolupament de projectes  de Servei comunitari en el municipi. Aquests 
projectes seran avaluats pel consell escolar del centre, i la participació dels alumnes 
haurà de ser autoritzada pels seus pares, mares o tutors. 
 
Segona. Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Servei comunitari en el municipi 
es crearà un Comissió Impulsora de Servei comunitari. Aquesta Comissió serà 
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presidida pel director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui 
delegui,  i actuarà com a vicepresident/a el/la l’alcalde/essa o regidor/a en qui 
delegui. 
 
La composició de la Comissió Impulsora de Servei comunitari quedarà concretada a 
la primera reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació. La Comissió 
Impulsora estarà formada pels diferents agents de la comunitat educativa que 
interactuen i reflexionen sobre el Servei comunitari per diagnosticar necessitats 
específiques del territori, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.  
 
Cada localitat, a partir de la seva realitat, haurà d’adequar l’estructura organitzativa 
a les seves necessitats i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori.  
 
Tercera. Les funcions d’aquesta Comissió Impulsora són les següents: 
 
- Analitzar les necessitats del municipi per tal de poder proposar la tipologia de 

Serveis comunitaris més adients. 
- Difondre el projecte de Servei comunitari a les entitats del territori. 
- Facilitar la coordinació entre els centres eductius i les entitats participants per 

tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les actuacions. 
- Promoure la participació dels centres educatius i entitats en la formació de 

Servei comunitari que organitzin els Serveis educatius. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 
Quarta.  Per a la valoració i seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, 
el Departament d’Ensenyament l’Ajuntament de Canet de Mar establiran a través de 
la Comissió Impulsora els mecanismes de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants que estimin més 
oportuns. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es pugin plantejar. 
 
Cinquena. Totes les parts faran constar la col·laboració del Departament 
d'Ensenyament  i  l’ Ajuntament de Canet de Mar en les actuacions objecte d’aquest 
conveni que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de 
divulgació. 
 
Sisena. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 
15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre. Així mateix es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 
1/1982 del 5 de maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge.  
La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per al Departament 
d'Ensenyament ni per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Setena. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 
de desembre de 2020. Podrà prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys, si així 
ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al 
termini final de la seva vigència. 
 
Vuitena. Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
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d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
firmants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos 
que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres 
parts firmants. 
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix 
l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència 
de la causa de resolució i es considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni 
per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats, si així 
s’ha previst. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa 
d’aplicació. 
 
Novena. L’Ajuntament ha de Canet de Mar haurà de garantir que es compleix la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del 
Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
Desena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no 
s’arribi a cap acord, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen 
aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme i 
Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’ensenyament i l’Ajuntament de Canet de Mar amb relació al projecte de servei 
comunitari per a la creació d’una comissió impulsora. 
 
SEGON.- Nomenar la tècnica municipal d’Ensenyament com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment de control i 
compliment d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM 
REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 
metodologia d’implementació de les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com l'instrument preferent 
per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, 
que té com objectiu principal reforçar els instruments i les accions generades des dels 
governs locals amb mires a afavorir l'exercici de les seves competències des de la 
col·laboració interadministrativa i el ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un 
sistema de cooperació centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la 
diversificació econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 
2017, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 i el seu règim regulador així com la 
convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 

Atès que mitjançant Decret 124/2018 de l’Alcaldia, de 30 de gener de 2018, l’Ajuntament de 

Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de de polítiques locals 

de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 

 

Atès que la Diputació de Barcelona, en data 7 de febrer de 2018, ha notificat a aquest 
Ajuntament la concessió d’un recurs material sol·licitat, consistent en el servei de préstec de 
carpes, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 

de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
CESSIÓ DE MATERIALS: 
 
CODI XGL: 18/Y/248036 
 

Oficina de Fires Locals – Servei de préstec 

Préstec de 12 carpes de 3x3 metres, incloent-hi el servei de transport, muntatge, desmuntatge i 
manteniment per la Fira Mercat Modernista. 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert en el 
Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 

8.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) per acord de la 
seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
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modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal 
de donar servei als ens locals de Catalunya.  
 
Atès que el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació i així poder contractar de forma conjunta. 
 
Atès que l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa 
l’obligació d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de 
la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar 
aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
 
Atès que a aquesta corporació l’interessa beneficiar-se d’aquest sistema 
d’adquisició, ja que necessita el subministrament de diferents equips informàtics i 
d’impressió, i aquesta és l’opció que facilita el procés de contractació, agregant 
consums i afavorint economies d’escala provocant la contenció o disminució de la 
despesa pública, i garantint la transparència i seguretat jurídica en el 
procediment.  
 
Atès que l’art. 221.1 de la Llei 09/2017, de 9 de novembre, pel que es transposa 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 on disposa que només es 
podran celebrar contractes basats en un acord marc entre els òrgans de 
contractació i les empreses que n’hagin estat originàriament parts. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per 
l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que 
siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 
9.- LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ADEQUACIÓ ACCÉS UN LOCAL A 
LA PLAÇA MACIÀ, XX 
 

Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a l’adequació de l’accés al local situat a la Plaça Gabriel Macià, 
XX. 
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Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 12 de març de 2018, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en adaptar la vorera i l’accés al local situat a la plaça 
Gabriel Macià, XX per tal de millorar-ne l’accessibilitat, d’acord amb la proposta 
que s’adjunta. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.575,00 € (IVA exclòs), en aquest 
sentit, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al 
càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost presentat amb la 
sol·licitud. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 16 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 05/03/2018 RE1492 pel senyor xxx, per a l’adequació de l’accés al local 
situat a la plaça Gabriel Macià, XX, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que en data 
05/03/2018 s’ha efectuat una autoliquidació per import de 168,21€, corresponent 
a les taxes urbanístiques de tramitació, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
“Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme” article 6.1.1: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’hi ha aplicat 
una bonificació del 90% sobre la quota, en base al que disposa l’article 6.2 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora d’aquest impost.  
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Consta acreditat a l’expedient que es va efectuar una autoliquidació provisional 
del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost de referència de 
1.575,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus   Bonificació Total 
1.575,00 € 4%      90% 6,30 € 

 
A l’informe tècnic de data 12/03/2018 es fa constar que les obres proposades 
afavoreixen l’accessibilitat, per la qual cosa podran gaudir de la bonificació 
esmentada. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 05/03/2018 han estat dipositades les 
garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord 
amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 02/03/2018.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a adequar l’accés al 
local situat a la Plaça Gabriel Macià, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis euros amb trenta cèntims d’euro (6,30€) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, 
ho haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb 
el que disposen les ordenances fiscals vigents.  
 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 5 a l’11 DE MARÇ 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 283 AL 329) 
 

Num. Decret Data Títol 

DE0283/2018 05/03/2018 APROVACIÓ PAGAMENTS 180301 

DE0284/2018 05/03/2018 Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament per a xxx 

DE0285/2018 05/03/2018 Desestimació compensació hores formació 

DE0286/2018 05/03/2018 TERRASSA ESTIU 2017 BAR ANCLA 

DE0287/2018 05/03/2018 TERRASSA HIVERN 17-18 LA PLAÇA DE LA LLENYA 
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DE0288/2018 05/03/2018 AUTORITZACIÓ FESTA CELLER DE LES NENES EL DIA 16 DE MARÇ 

DE0289/2018 05/03/2018 Reconeixement grau personal Sra. xxx 

DE0290/2018 05/03/2018 BAIXA PARADES PLAÇA MERCAT  

DE0291/2018 05/03/2018 Prorroga comissió de serveis Sr. xxx 

DE0292/2018 05/03/2018 TERRASSA HIVERN 2017-2018 DAU AL SET 

DE0293/2018 05/03/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 05/03/2018 

DE0294/2018 05/03/2018 RETORN DE FIANÇA MATERIAL ORTOPÈDIC 

DE0295/2018 05/03/2018 Delegació de l'Alcaldia març 2018 

DE0296/2018 05/03/2018 AUTORITZACIÓ FESTA DAU AL SET DIA 8 DE FEBRER 

DE0297/2018 05/03/2018 Nomenament advocat i procurador recurs casació xxx 

DE0298/2018 05/03/2018 TERRASSA ESTIU 2018 BAR AV. MARESME 13-15 

DE0299/2018 05/03/2018 Festa 25è aniversari Institut LLuís Domènech i Montaner 

DE0300/2018 06/03/2018 MOC004_2018_INCORPORACIÓ_DE_ROMANENTS_FINANC_SOSTENIBLES  

DE0301/2018 06/03/2018 Permís rodatge sèrie "Desconocidos" 

DE0302/2018 06/03/2018 BAIXES OFICI NO ENCSARP - MARÇ 2018 

DE0303/2018 06/03/2018 APROVACIÓ TAXA PUBLICACIÓ ANUNCI BOE 

DE0304/2018 06/03/2018 Desestimació compensació hores formació Sr. xxx 

DE0305/2018 07/03/2018 Decret serveis mínims vaga dia 08.03.18 

DE0306/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-200411 

DE0307/2018 07/03/2018 MOC005_INCORPORACIÓ DE ROMANENTS FINANÇ.LIQUD DE 
TRESORERIA 
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DE0308/2018 07/03/2018 Padró d'habitants. Rectificació Decret 0284/2018 

DE0309/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 105244 

DE0310/2018 07/03/2018 BAIXES OFICI ENCSARP - MARÇ 2018 

DE0311/2018 07/03/2018 APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DECRET 170/2018 TEATRE FEBRER 
2018 

DE0312/2018 07/03/2018 Contractació serveis jurídics resolució contracte concessió obra pública 
aparcament. 

DE0313/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-200790 

DE0314/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 105593 

DE0315/2018 07/03/2018 24ª pedalada popular Corriols de Canet 

DE0316/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 105640 

DE0317/2018 07/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 105308 

DE0318/2018 07/03/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE MARÇ 

DE0319/2018 08/03/2018 Manament a justificar renovació dominis .cat 

DE0320/2018 08/03/2018 MOC002/2018 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERACIÓ INGRESSOS 
SALA PETITA ODÈON 

DE0321/2018 08/03/2018 Manament a justificar compra 6 bombones de propà 

DE0322/2018 08/03/2018 Festa solidària "vinafelindi" a l'envelat Vil·la Flora 

DE0323/2018 08/03/2018 Aprovació acta preus contradictoris 1 obres urbanització carrer Nou 

DE0324/2018 08/03/2018 APROVACIÓ OFICI TAXES TERRASSA ESTIU 2017 LA GRANJA I 
EXPEDIENT SANCIONADOR 

DE0325/2018 08/03/2018 TERRASSA HIVERN 17-18 BAR ANCLA 

DE0326/2018 08/03/2018 TERRASSA HIVERN 17-18 L'HOSTALET 
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DE0327/2018 09/03/2018 RECTIFICACIÓ DECRET NÚMERO 80/2018 DE DATA 23 DE GENER 

DE0328/2018 09/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP. SANCIONADOR TRÀNSIT - 104717 

DE0329/2018 09/03/2018 BAIXA DEFINITIVA ACTIVITAT DE VENDA DE FRUITES I VERDURES 
RONDA DOCTOR ANGLES 37 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
LUON_PLANTILLA] 
11.- 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 20.40 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
      
 


