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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.26 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2016 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
25 de juliol de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa  
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de 
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes 
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Dolors Pujol 
Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez Puig amb 
l’assistència de la secretària, Cristina Pou Molinet, i de 
la interventora, Anna Morell Arimany, per tal de dur a 
terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis 
Barrenechea Montero i Núria Galimany Granés. 

A les quinze hores i vint minuts, la Presidència 
declara oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 18 de juliol de 2016, repartida 
amb la convocatòria. 
 

----2. Aportacions i subvencions. S'acorda adherir-se al 
Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2016. Després 
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 

"Algunes obligacions reconegudes per la Generalitat en 
favor dels Consells Comarcals i Ajuntaments, entre elles 
les incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 
manteniment anualitats 2014-2015, renúncies als PUOSC 
anualitats 2011-2012 i el Fons de Cooperació Local de 
comarques, es troben pendents de pagament, com a 
conseqüència d'un problema de liquidat que afecta la 
Generalitat de Catalunya, i això està generant també un 
problema de liquiditat als ens locals afectats per aquests 
impagaments. Per resoldre la situació exposada, la 
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya han 
previst la realització d'un conveni de col�laboració amb la 
finalitat de desenvolupar un “Pla extraordinari 
d'assistència financera local”, mitjançant el qual la 
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Diputació de Girona aportarà 15.155.194,09 euros, que 
distribuirà entre els ajuntaments i consells comarcals del 
seu àmbit territorial, per a fer front als deutes que la 
Generalitat manté amb aquests i que, posteriorment, la 
Generalitat s'obliga a retornar aquestes quantitats a la 
Diputació. El conveni es formalitzarà amb la subjecció a 
les següents clàusules: Primera. Objecte. 1. L’objecte 
d’aquest Conveni és la col�laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016 per subvenir a les necessitats 
financeres dels Ens Locals, derivades dels deutes 
justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten 
pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles 
d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els 
pactes següents. 2. Aquest conveni regula les condicions en 
què la Diputació de Girona efectuarà l’adquisició d’aquests 
crèdits als Ens Locals que a la seva empara ho sol�licitin, 
el procediment de devolució i rescabalament per part de la 
Generalitat a la Diputació de Girona, i la cessió dels 
drets de crèdit que els ens locals hauran de fer en favor 
de la Diputació de Girona perquè aquesta recuperi els 
imports que haurà satisfet. 3. Els crèdits susceptibles 
d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016 són les obligacions reconegudes per la 
Generalitat de Catalunya que corresponen al PUOSC 
manteniment 2014-2015 ajuntaments, a renúncies al PUOSC 
2011 i 2012 ajuntaments i al FCL comarques de la província 
de Girona, que a data 30 d’abril de 2016, poden ser objecte 
de cessió, en els termes regulats als articles 1526 a 1536 
del Codi Civil. Segona. Posició jurídica de les parts. Les 
parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents 
posicions jurídiques: Els Ens Locals que s’adhereixin al 
Pla Extraordinari d’Assistència Financera són els titulars 
originaris del dret de crèdit front a la Generalitat de 
Catalunya, i actuen com a cedents. La Diputació de Girona 
serà el nou titular del dret de crèdit transmès pels Ens 
Locals, actuant com a cessionaris. La Generalitat de 
Catalunya és el deutor dels crèdits que poden cedir els Ens 
Locals a la Diputació de Girona. Tercera. Finançament. 1. 
La Diputació de Girona, en exercici de les seves 
competències de suport i assistència, adquirirà dels Ens 
Locals els crèdits que aquests tinguin al seu favor i a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya de les quantitats 
corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC 
manteniment dels ajuntaments, l’anualitat 2015 FCL 
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comarques i les renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments. 
2. L’import global aportat per la Diputació de Girona al 
present Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
2016 suma un màxim de quinze milions cent cinquanta-cinc 
mil cent noranta-quatre euros amb nou cèntims 
(15.155.194,09 euros), resultat total de les quantitats 
corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC 
manteniment ajuntaments, a renúncies al PUOSC 2011 i 2012 
ajuntaments i l’anualitat 2015 FCL comarques a data 30 
d’abril de 2016, tal i com es detalla a l’annex I d’aquest 
conveni. Quarta. Requisits per sol�licitar el finançament . 
Els Ens Locals que vulguin beneficiar-se del finançament 
ofert per la Diputació de Girona s’han d’adherir al present 
conveni i complir amb els requisits següents: a) Ser 
creditors de la Generalitat de Catalunya per raó dels 
crèdits susceptibles d’incloure’ls al Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera objecte d’aquest Conveni. b) 
Adherir-se al present conveni, mitjançant el 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2017, amb el mateix objecte que aquest 
conveni. Setena. Incompliments. 1. En cas d’incompliment o 
demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona es reserva el 
dret d’exercitar les accions legals necessàries per exigir 
el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles. 2. 
Un cop notificat el requeriment del pagament a la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona resta 
autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d’altres 
que aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pel procediment 
habitual que tinguin establert, fins a cobrar l’import 
degut. Vuitena. Comissió de seguiment i control de les 
actuacions. Es constituirà una comissió de seguiment 
integrada per un representant de cadascuna de les parts 
signatàries a l’objecte de fer una avaluació del 
desenvolupament de la col�laboració i formular les 
propostes que escaiguin per la seva correcta execució. Així 
mateix, en procediment establert a la clàusula cinquena, 
dins del termini previst per fer-ho. Cinquena. Procediment. 
1. L’adhesió al Conveni requereix de l’adopció de les 
resolucions o acords adients aprovats pels òrgans 
competents dels Ens Locals, l’acceptació de tots els term 
comporta la cessió, en favor de la Diputació de Girona, 
dels drets de cobrament dels crèdits de cadascun dels Ens 
Locals, d’entre els susceptibles d’incloure’ls al Pla. 2. 
La cessió dels drets de crèdit dels Ens Locals a la 
Diputació de Girona s’ha de formalitzar d’acord amb el 
model de document que figura a l’Annex II del present 
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conveni. 3. Els Ens Locals que s’adhereixin al Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera poden presentar el 
document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la 
Diputació de Girona en el termini màxim de 1 mes des de la 
recepció de la notificació de l’acord d’aprovació del 
conveni de col�laboració entre la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona. 4. La Diputació de Girona 
efectuarà el pagament de l’import dels crèdits cedits per 
cadascun dels ens locals en el termini màxim d’un mes des 
de la recepció del seu document d’adhesió. 5. Un cop 
efectuats els pagaments, la Diputació de Girona notificarà 
a la Generalitat de Catalunya les quantitats efectivament 
pagades a cadascun dels Ens Locals adherits al Pla 
Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016. 6. El 
pagament de la Diputació de Girona als ens locals extingeix 
el deute de la Generalitat de Catalunya front aquests. 
Sisena. Compromisos econòmics de les parts. La Generalitat 
de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de 
Girona les quantitats satisfetes per aquesta als ens locals 
objecte de la present col�laboració, durant l’exercici 
2016, establint com a data límit de cancel�lació del deute 
el 31 de desembre del 2016. Les parts es comprometen a 
formalitzar, al gener de l’any 2017, un conveni de 
col�laboració per al cas de conflicte o d’incompliment en 
els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la Diputació 
de Girona, la comissió de seguiment serà l’encarregada de 
vetllar per la seva resolució amistosa. Novena. Vigència 
.Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la 
seva signatura, i es mantindrà vigent fins al 31 de 
desembre de 2016 o fins la total liquidació. Desena. Règim 
jurídic i publicació del conveni. 1. El règim jurídic 
d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està 
constituït per les presents clàusules i per tot allò 
establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 2. La Generalitat 
de Catalunya s’encarregarà de la publicació d’aquest 
Conveni al DOGC per donar compliment a l’obligació prevista 
en l’article 110.3 de la Llei esmentada. El present Conveni 
serà també objecte de publicació al web del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al web de la Diputació de Girona. 
Onzena. Causes i formes d’extinció. Són causes d’extinció 
del present conveni: 1. La resolució de mutu acord. 2. La 
finalització de la seva vigència. 3. La resta de causes 
previstes legalment. Dotzena. Jurisdicció competent. Atesa 
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la naturalesa administrativa del present conveni, les parts 
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per 
a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir. Vist 
que l’Ajuntament de Figueres té uns crèdits de 78.943,86 
euros, enfront  la  Generalitat  de  Catalunya relatius al 
PUOSC 2014 i 2015. L’Alcaldessa presidenta proposa a la 
Junta de Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia-
Presidència, adopti els acords següents: Primer.- Que 
l'Ajuntament de Figueres s'adhereix al Conveni subscrit 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona 
amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència 
financera local 2016. Segon.- Que d'acord amb el que es 
preveu en l'esmentat Conveni, sol�licita a la Diputació de 
Girona un pagament per import de 78.943,86 euros, per 
compte dels crèdits que l’entitat té enfront la  
Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:  

Nº 
Doc.Pres  

NºDoc.FI  C.Gestor Pos.Press Import 
net  

Concepte  

651076906 500035605
7 

GO03 D/4640001
00/7130/0
042 

39.471,9
3 € 

PUOSC 
mantenime
nt 2015 
bestreta 
60% 

651029117 500006989
1 

GO03 D/4640001
00/7130/0
000 

39.471,9
3 € 

PUOSC 
2014-2015 
MANTENIME
NT 
BESTRETA 
60% 2014 

Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  
l'avançament  sol�licitat,  l'Ajuntament de Figueres 
transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  
crèdits  a  favor  de  la Diputació de Girona, de forma 
que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de 
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació." 
 
----3. Informàtica. S'inicia l’expedient d’adquisició a 
l’empresa UTE Ricoh España SLU – Sistemas Digitales de 
Catalunya, SL  d’equips d’impressió i de multifunció en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra. Després de 
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar 
la proposta següent: 

"El 10 de juny de 2014, el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc del 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
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les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de 
compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business 
Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE 
Ricoh España SLU- Sistemas Digitales de Catalunya, SL., amb 
la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de 
l’esmentat acord. La vigència del contracte amb les quatre 
empreses adjudicatàries de l’Acord marc, als efectes de 
comptabilitzar l’any del seu termini inicial, té com a data 
d’inici el 4 de juliol de 2014. Atès que la nostra entitat 
local es troba adherida a l’esmentat Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de 
compra. Atès que aquesta entitat local entén necessari per 
la millor prestació dels seus serveis administratius, 
adquirir en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra 5 equips multifunció, en els termes i condicions 
establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar 
degudament els esmentats serveis. Vist l’article 198.3 del 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre  (TRLCSP), pel que fa a la regulació dels acords 
marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi 
realitzat a favor d’un únic empresari. Vist l’article 109 
del TRLCSP pel que fa a l’inici i tramitació de l’expedient 
de contractació de l’encàrrec de provisió. Vistes la 
clàusula quaranta-tresena, per als lots d’arrendament, del 
Plec de clàusules administratives particulars que regula el 
contracte de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o 
sense opció de compra amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya amb les empreses Konica Minolta Business 
Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE 
Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya, SL, on 
s’estableix que les entitats locals destinatàries de 
l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb 
subjecció a les clàusules administratives particulars de 
l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i 
les instruccions que per la seva interpretació doni al 
contractista adjudicatari l’Administració. Vista la 
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Regidor delegat 
del Servei de Contractació proposa que la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 1er.- Iniciar l’expedient d’adquisició a 
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l’empresa UTE Ricoh España SLU – Sistemas Digitales de 
Catalunya, SL en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra segons les condicions específiques d’execució de 
l’encàrrec que figuren a l’annex 1 d’aquest acord per tal 
de sol�licitar una oferta en els termes que figuren en 
l’annex que s’acompanya. 2on.- Es designa com a persona 
interlocutora i responsable del contracte d’aquesta 
corporació a: Nom: XXXXXXXXXXXXXX. Telèfon: XXXXXXXX. 
Correu electrònic: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3er.- Notificar 
el present acord a UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales 
de Catalunya, SL, en quant empresa adjudicatària de l’Acord 
marc, als efectes del seu coneixement i per tal que 
realitzi la corresponent acceptació de l’esmentat encàrrec 
mitjançant la presentació, en un termini màxim de deu dies 
hàbils, del pertinent document d’oferta d’acord amb el 
model annex 2 que contingui les condicions específiques i 
preu del subministrament. 4rt.- Acordar que l’aprovació de 
la despesa per part de l’Ajuntament s’efectuarà en el 
moment que s’adjudiqui l’encàrrec, essent la previsió de 
2.142,12 € anuals, inclòs IVA i sense incloure el preu per 
còpia. 5è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 
 
----4.  Informàtica. S'inicia l’expedient d’adquisició a 
l’empresa Canon España, SA  d’equips d’impressió i de 
multifunció en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 

"El 10 de juny de 2014, el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc del 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de 
compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business 
Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE 
Ricoh España SLU- Sistemas Digitales de Catalunya, SL., amb 
la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de 
l’esmentat acord. La vigència del contracte amb les quatre 
empreses adjudicatàries de l’Acord marc, als efectes de 
comptabilitzar l’any del seu termini inicial, té com a data 
d’inici el 4 de juliol de 2014. Atès que la nostra entitat 
local es troba adherida a l’esmentat Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de 
compra. Atès que aquesta entitat local entén necessari per 
la millor prestació dels seus serveis administratius, 
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adquirir en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra 5 equips multifunció, en els termes i condicions 
establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar 
degudament els esmentats serveis. Vist l’article 198.3 del 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre  (TRLCSP), pel que fa a la regulació dels acords 
marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi 
realitzat a favor d’un únic empresari. Vist l’article 109 
del TRLCSP pel que fa a l’inici i tramitació de l’expedient 
de contractació de l’encàrrec de provisió. Vistes la 
clàusula quaranta-tresena, per als lots d’arrendament, del 
Plec de clàusules administratives particulars que regula el 
contracte de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o 
sense opció de compra amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya amb les empreses Konica Minolta Business 
Solutions Spain SA, Girocopi SL, Canon España SA, i UTE 
Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya, SL, on 
s’estableix que les entitats locals destinatàries de 
l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb 
subjecció a les clàusules administratives particulars de 
l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i 
les instruccions que per la seva interpretació doni al 
contractista adjudicatari l’Administració. Vista la 
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Regidor delegat 
del Servei de Contractació proposa que la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els 
acords següents: 1er.- Iniciar l’expedient d’adquisició a 
l’empresa Canon España, SA en la modalitat d’arrendament 
sense opció de compra segons les condicions específiques 
d’execució de l’encàrrec que figuren a l’annex 1 d’aquest 
acord per tal de sol�licitar una oferta en els termes que 
figuren en l’annex que s’acompanya. 2on.- Es designa com a 
persona interlocutora i responsable del contracte d’aquesta 
corporació a: Nom: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Telèfon: XXXXXXXXXXX. 
Correu electrònic: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3er.- Notificar el 
present acord a Canon España, SA en quant empresa 
adjudicatària de l’Acord marc, als efectes del seu 
coneixement i per tal que realitzi la corresponent 
acceptació de l’esmentat encàrrec mitjançant la 
presentació, en un termini màxim de deu dies hàbils, del 
pertinent document d’oferta d’acord amb el model annex 2 
que contingui les condicions específiques i preu del 
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subministrament. 4rt.- Acordar que l’aprovació de la 
despesa per part de l’Ajuntament s’efectuarà en el moment 
que s’adjudiqui l’encàrrec, essent la previsió de 839,04 € 
anuals, inclòs IVA, més una fiança inicial de 334 € i sense 
incloure el preu per còpia. 5è.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors."  
 
----5. Serveis municipals. S'aprova una segona pròrroga per 
un període d'un any del contracte administratiu de serveis 
per la transformació amb LEDS i el muntatge, desmuntatge i 
manteniment d'aquets llums per a l'enllumenar nadalenc. 
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, 
d’aprovar la proposta següent: 

"El Ple Municipal de l’Ajuntament de Figueres de data 
13 d’abril de 2012 va aprovar l’expedient de contractació 
del contracte administratiu de serveis per la transformació 
de llums de Nadal dalinianes a llums de tecnologia amb LEDS 
i el muntatge, desmuntatge i manteniment d’aquests llums 
per a l’enllumenat nadalenc de la ciutat de Figueres.  Vist 
que mitjançant acord del Ple Municipal de data 4 de 
setembre de 2012 es va adjudicar dit contracte a l’empresa 
Serveis, Instal�lacions i Muntatges, S.A. ( SIMSA) i es va 
formalitzar el contracte en data 22 d’octubre de 2012. Vist 
que el Plec de Clàusules Administratives Particulars a la 
clàusula 6 preveu que la durada inicial del contracte és de 
3 anys amb la possibilitat de fer tres pròrrogues possibles 
d’1 any de durada cadascuna.  Vist que per acord de la 
Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2015 es va 
aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis per la 
transformació de llums de Nadal dalinianes a llums de 
tecnologia amb LEDS i el muntatge, desmuntatge i 
manteniment d’aquests llums per a l’enllumenat nadalenc de 
la ciutat de Figueres que finalitza el 21 d’octubre de 
2016. Vist l’informe tècnic de l’Àrea de Serveis Urbans de 
l’Ajuntament de Figueres de data 12 de juliol de 2016 en 
què no es troba cap impediment per poder procedir a 
prorrogar per un any més dit contracte, el Regidor delegat 
del Servei de Serveis Urbans i Qualitat Urbana proposa que 
la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia 
Presidència, adopti els acords següents: 1er.-Aprovar una 
segona pròrroga per a un període d’un any del contracte 
administratiu de serveis per la transformació amb LEDS i el 
muntatge, desmuntatge i manteniment d’aquests llums per a 
l’enllumenat nadalenc de la ciutat de Figueres, iniciant-se 
la pròrroga el dia 22 d’octubre de 2016 i finalitzant el 21 
d’octubre de 2017. 2n.- La formalització de la pròrroga 
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tindrà lloc d'acord amb l'establert a l'article 156.3 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre. 3er.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 
 
----6. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions 
d'urgència. 
 
----7.   Precs i preguntes: A l'extrem de Precs i preguntes 
no es produeixen intervencions. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 
sessió a les quinze hores i trenta minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


