
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 D’ABRIL DE 2012 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 29.03.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Modificació bases concurs ordinari de provisió de la plaça de secretaria de 

l’Ajuntament de Canet de Mar 
4) Desestimació recurs de reposició presentat per Talher, SA, contra l’acord 

pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de gener de 2012 
5) Aprovació conveni d’ús gratuït de les instal·lacions esportives escolars amb 

l’IES Lluís Domènech i Montaner 
6) Relació de decrets des del dia 19 fins al dia 30 de març de 2012 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 

 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 29.03.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 29 de març de 2012 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, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  12 d’abril de 2012, i per import de 
166.605,58 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de gener de 
2011. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 12 d’abril de 2012, per 
import de 166.605,58 €, corresponent a la F/2012/9 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 12 d’abril de 2012, per 
import de 1.480,67 € corresponent a la F/2012/2de l’Organisme Autònom 
Radio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- MODIFICACIÓ BASES CONCURS ORDINARI DE PROVISIÓ DE LA 
PLAÇA DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de febrer de 2012, va 
acordar aprovar les bases del concurs ordinari de mèrits per a la provisió, amb 
caràcter definitiu, de la plaça de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Atès que s’ha considerat que donada la redacció de les bases, aquesta no és 
prou entenedora pel que fa a la puntuació a atorgar quant als mèrits específics 
detallats.   
 



 

 

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.- Modificar les bases que han de regir el concurs ordinari de mèrits per 
a la provisió, amb caràcter definitiu, de la plaça de Secretaria de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, 
amb la finalitat de fer més entenedor el seu redactat, en el sentit d’afegir, en 
l’epígraf 1 de l’apartat “Mèrits específics”, el següent: 
 
 “En cap cas, un mateix període de temps podrà ser computat en base a més d’una de 
les següents categories:” 
 
SEGON.- Remetre el present acord a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, per tal que es 
procedeixi a la publicació de les bases i la convocatòria del concurs ordinari tal i 
com es determina reglamentàriament. 
 
4.- DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER TALHER, 
SA, CONTRA L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ DE DATA 26 DE GENER DE 2012 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2009, va 
prendre els acords següents: 
 

PRIMER.- Denegar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació en data 25 de novembre de 2002,  així com del seu complement 
dipositat en data 25 de maig de 2005 per l’empresa Talher, SA i que pugen un 
import de  12.994,71€ i 218,58 €, respectivament, de conformitat amb els 
informes emesos pel tècnic de Medi Ambient municipal en data 31/07/08, 
24/10/08 i 11/11/08. 
 
SEGON.- Requerir l’empresa Talher, SA, per tal que en el termini d’un mes a 
comptar des de la notificació del present acord, ingressi a la tresoreria municipal 
l’import de 16.275,40 € (13.301,58 €, en concepte de manca de reposició 
d’arbres morts o malmesos per causes naturals o per la manca de manteniment i 
no retirada i posterior reposició d’arbres de gran volum (riera Sant Domènec i 
plaça de l’Església), i 2.973,76 €, en concepte de reposició de diverses zones de 
reg i equipaments de la xarxa de reg en mal estat o en desús). Tot això de 
conformitat amb l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient municipal de data 11 
de novembre de 2008, el contingut del qual s’ha transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 
TERCER.- Atorgar a l’empresa Talher, SA, un tràmit d’audiència de 10 dies, per 
tal que pugui formular totes aquelles al·legacions que estimin convenients. 
 
QUART.- Advertir l’empresa Talher, SA, que en cas que en el termini atorgat a 
l’efecte no procedeixi a la liquidació voluntària de l’import reclamat, es procedirà 
a la incautació de la garantia definitiva i el seu complement dipositats en data 25 
de novembre de 2002 i 25 de maig de 2005 respectivament i que pugen un 



 

 

import total de 13.213,29 €, iniciant-se el procediment de constrenyiment pel que 
fa als 3.062,11 € restants. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de març de 2009, va 
prendre els següents acords: 

 
PRIMER.- Reconèixer un deute en favor de l’empresa Talher, SA, d’un import de 
9.379,44 €, en concepte d’interessos de demora per l’endarreriment en el pagament 
de les factures presentades pels serveis prestats a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
de conformitat amb l’informe emès en data 9/12/08, per l’interventor municipal, el 
qual s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Compensar la quantia esmentada en el paràgraf anterior a favor de 
l’empresa Talher, SA, amb l’obligació de l’esmentada empresa d’abonar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’import de 16.275,40 €, dels quals 13.301,58 €, 
s’exigiren en concepte de manca de reposició d’arbres morts o malmesos per 
causes naturals o per la manca de manteniment i no retirada i posterior reposició 
d’arbres de gran volum (riera Sant Domènec i plaça de l’Església), i 2.973,76 €, 
s’exigiren en concepte de reposició de diverses zones de reg i equipaments de la 
xarxa de reg en mal estat o en desús. 
 
TERCER.- Extingir el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la qual 
resulta un saldo a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 6.895,96 €, que 
l’empresa Talher, SA, haurà d’abonar abans del 5 de maig de 2009. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessada i a la Tresoreria municipal per tal 
que en prenguin coneixement als efectes legals oportuns. 

 
Atès que ambdós acords transcrits anteriorment són ferms i definitius tan en via 
administrativa com judicial, sense que contra els mateixos s’hi  pugui interposar 
cap altra recurs. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data  10 de febrer de 2011, va 
prendre els acords següents: 
 

PRIMER.- Incautar la garantia definitiva dipositada en data 25/11/2002 en la 
Tresoreria municipal, presentada mitjançant aval núm. 7.420.582/30 de la Caja 
Madrid, per respondre de la correcta execució del contracte de manteniment dels 
parcs i jardins de Canet de Mar, la qual puja un import de 12.994,71 €. 
 
SEGON.- Incautar la garantia definitiva complementària dipositada en data 
25/05/2005 en la Tresoreria municipal,  presentada mitjançant aval núm. 401593 del 
Banc de Sabadell, per respondre de la correcta execució del contracte de 
manteniment dels parcs i jardins de Canet de Mar, la qual puja un import de 218,58 
€. 
 
TERCER.- Requerir a Talher, SA, per tal que ingressi a la tresoreria municipal 
l’import de 3.062,11 €, quantitat resultant de la diferència entre la quantitat que 
segons el tècnic de Medi Ambient municipal ha d’ingressar Talher, SA, per la 
deficient execució del contracte (16.275,40 €) i l’import de la garantia definitiva i el 
seu complement dipositades en aquest Ajuntament (13.213,29 €). El termini per al 
pagament en voluntària d’aquesta quantitat serà el següent: 



 

 

 
- Si la notificació del present acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada 

mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes 
posterior o,  si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 16 i últim de 
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon 
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat, sense que el deute 
hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb el recàrrec del 20% i els interessos 
de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es satisfaci abans 
que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment,  del 10% si el deute es 
satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de 
l’article 62.5 de la Llei General Tributària i del 20% més els interessos de demora 
transcorregut dit termini. 
 
QUART.- Que es notifiqui aquest acord a la interessada i a la tresoreria municipal. 

 
Atès que aquest acord ha estat recorregut en via judicial per part de Talher, SA. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de gener de 2012, 
havent detectat una errada en l’anterior acord, va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Rectificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 
10 de febrer de 2011, i en aquest sentit disposar que la incautació de la garantia 
definitiva dipositada en data 25/11/2002 en la Tresoreria municipal, presentada 
mitjançant aval núm. 7.420.582/30 de la Caja Madrid, per respondre de la correcta 
execució del contracte de manteniment dels parcs i jardins de Canet de Mar, serà 
per la quantitat de 6.895,96 €. 
 
SEGON.-  Una vegada executat l’anterior aval i liquidat el deute contret per Talher, 
SA, amb l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut de la mala execució del contracte, 
disposar el retorn de la quantitat de 6.098,75 €, quantitat resultant de restar a la 
garantia definitiva dipositada mitjançant l’anterior aval, els 6.895,96 € que Talher, 
SA, ha de liquidar de conformitat amb l’acord pres per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 12 de març de 2009. 
 
TERCER.- Disposar el retorn del complement de la garantia definitiva dipositada 
en data 25/05/2005 en la Tresoreria municipal,  presentada mitjançant aval núm. 
401593 del Banc de Sabadell, la qual puja un import de 218,58 €. 

 
Atès que des d’aquella data es troben a disposició de Talher, SA, 6.317,33 €,  
havent-se procedit a executar la quantitat de 6.895,96 €, per tal de donar 
compliment a l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 
de març de 2009. 
 
Atès que en data 20 de març de 2012, la Sra. MGM, actuant en nom i 
representació de l’empresa Talher, SA, ha interposat recurs de reposició contra 
l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de gener de 
2012, al·legant que, en trobar-se pendent de resolució judicial la demanda 
interposada contra l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 10 de 



 

 

febrer de 2011, aquest resta automàticament en suspens i que al haver-se 
executat resta viciat de nul·litat. 
 
Atès que segons disposa l’art 111.1 de la Llei 30/1992, reguladora del règim 
jurídic i del procediment administratiu comú, la interposició de qualsevol recurs, 
excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà 
l’execució de l’acte impugnat. 
 
Atès que segons disposa el mateix article, la suspensió de l’acte impugnat és 
una potestat de l’òrgan competent per resoldre el recurs, que només es podrà 
adoptar en el cas que concorrin les circumstàncies previstes al paràgraf segon 
d’aquesta disposició. 
 
Atès que Talher, SA, no ha sol·licitat en cap moment, ni en via administrativa ni 
en via judicial, l’adopció de cap mesura cautelar com podria ser la suspensió de 
l’acte impugnat. En conseqüència, no havent-se acordat la suspensió és 
plenament executiu. 
 
Atès que no s’ha d’oblidar que amb la incautació de part de la garantia definitiva 
simplement s’està donant compliment a l’acord pres per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 12 de març de 2009, el qual és ferm i definitiu tant en 
via administrativa com judicial, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Talher, SA, contra 
l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de gener de 
2012 per les raons transcrites a la part expositiva del present acord. 
  
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a la interessada als efectes legals 
oportuns. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI D’ÚS GRATUÏT DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES ESCOLARS AMB L’IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou IES Domenech i Montaner, 
el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari 
escolar. 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost 
de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, 
en el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell 
escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, 
d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és 
de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes 
inferiors a quinze dies. 
 



 

 

Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, 
instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, 
la titularitat demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per 
impartir ensenyament d’educació secundària obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 8 de març de 2012, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa 
l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

“Na Sílvia Amatller i Micola, en qualitat d’enginyera municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, 
 
REFERENT 
 
 A la valoració de despeses que representa l’ús social del centre docent Institut Lluís 
Domènec i Montaner derivat de l’ús de les instal·lacions escolars que inclouen el 
gimnàs i pistes poliesportives, i que es classifiquen per blocs:  
 
els paràmetres valorats són:  
 
1.- Els consums: 
 
S’ha efectuat un càlcul de consum d’acord amb les dades d’ús donades per 
l’Ajuntament, i que són: de dilluns a divendres de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 9 del 
vespre, (40 persones) i els dissabtes des de les 3 de la tarda fins a les 7 de la tarda 
(20 persones). 
 
Paràmetres de base de càlcul: 
 
a) Gas natural ............................................................ 1.413,24 kWh/mes 
b) Aigua .....................................................................         6,32m/mes 
c) Electricitat ..............................................................     409,93 kWh/mes 
 
la base de càlcul es segons la NTE (Norma Tecnològica de l’Edificació) i altres 
Estudis de càlcul que s’han editat. 
 
Tenint en compte els costos de cadascun d’aquests recursos, no només del seu 
consum, sinó també dels termes fixos associats a cada subministrament, el cost que 
representaria l’ús de les instal·lacions descrites d’acord als consums calculats, és el 
següent: 
 
a) Gas             1.413,24 kWh/mes     x      0,049405 €/kWh =    69,82 €/mes 
b) Aigua                 6,32 m3/mes x 3,531223 €/m3 = 22,32 €/mes 
c) Electricitat      409,93 kWh/mes x 0,158846 €/kWh =  65,12 €/mes 

 
 
 TOTAL VALORACIÓ PER CONSUMS AL MES        157,26 €/mes 
 
2.- Vist els diferents manteniments que l’ajuntament fa front des del servei d’esports, 
s’estableix una quantitat de 180,24€/mes  per petits manteniments. 
 



 

 

TOTAL VALORACIÓ AL MES        337,50€/mes” 
 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’IES Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE 
MAR 

 
Canet de Mar, a 14 de març de 2012 
 
REUNITS 

 
D’una part, Jesús Marin i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,   
assistit pel secretari Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de l’altra 
el Sr. MGA, amb domicili a Canet de Mar ,director IES Lluís Domenech i 
Montaner  

 
INTERVENEN 

 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, en Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretari de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. MGA, en nom i 
representació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís 
Domènech i Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 

EXPOSEN 
 

I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat 
al carrer Francesc Cambó, núm. 3. 

 
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de 
les instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech 
i Montaner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu 
ús escolar, poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 
2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en 
el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar 
del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord 
amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, 
edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és de la 
Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes inferiors 
a quinze dies. 

 
IV.-  Que segons el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 
d’agost de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’horari escolar i en el 
període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres 



 

 

docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els 
correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació 
secundària obligatòria. 

 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer 
front a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les 
condicions d’ús del centre no poden tenir un període de vigència superior a un 
any natural. 

 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús 
gratuït de conformitat amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions esportives i 
complementàries de l’IES Lluís Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en horari extraescolar,  per tal que en puguin gaudir les entitats de 
Canet de Mar. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les 
despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes 
instal·lacions. Per aquest concepte es farà un abonament mensual a l’IES Lluís 
Domènech i  Montaner per import de 337,50 €. 
 
TERCERA.-  L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions objecte 
de la cessió d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a les 
activitats docents organitzades per aquest centre educatiu. 
 
QUARTA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de fer millores a les 
instal·lacions corresponents. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir les 
responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil per l’ús 
d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni. 
Així mateix, s’assumirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que 
s’ocasionin a les instal·lacions degut a l’ús. 
 
SISENA.- L’Ajunta ment assumirà les despeses derivades del servei de 
consergeria i neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control 
d’accessos i la vigilància de les instal·lacions utilitzades. 
 
SETENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de gener al mes de 
desembre de l’any 2012.”  

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions esportives 
i complementàries de l’IES Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 



 

 

Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats 
canetenques, des del mes de gener fins al mes de desembre de 2012. 
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 337,50 € mensuals, en 
concepte de despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la 
partida pressupostària 52 34000 22608 del vigent pressupost ordinari de 
l’any 2012, d’acord amb l’operació de  retenció de crèdit núm. 1069. 
 
TERCER.-  Facultar al Sr. Jesús Marin i Hernàndez, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 19 FINS AL DIA 30 DE MARÇ DE 
2012 
 
Núm. Data Resum 

334 19/03/2012 Aprovació IRPF mes de febrer 
335 19/03/2012 Alta en Comissió de Serveis de l'agent de la Policia Local Sr. LDPR 
336 19/03/2012 Modificació de pressupost de Ràdio Canet mitjançant transferències 

de crèdit 
337 19/03/2012 Resolució sancionador expedient animals EA 
338 19/03/2012 Sobreseure expedient sancionador civisme AEK 
339 19/03/2012 Autorització parada globus plaça Macià, 1 d'abril 
340 20/03/2012 Sol•licitud de suport als serveis i a les activitats locals 2012 de la 

Diputació de Barcelona, Àrea de Benestar Social (XBMQ) 
341 21/03/2012 Assabentat societat Joyta, scp 
342 21/03/2012 Terrassa d'hivern Què bo 
343 21/03/2012 Terrassa d'hivern bar Tropical 
344 21/03/2012 Despeses setmanals 
345 21/03/2012 Autorització masoveria 
346 22/03/2012 Permís ocupació via públ. demostració maquillatge R. Sant Domènec 
347 22/03/2012 Permís ocupació via públ. demostració maquillatge Plaça Universitat 
348 22/03/2012 Cessió envelat a DECAA concert dia 31 de març 
349 22/03/2012 Baixa botiga jogueteria Sant Pere, XX 
350 23/03/2012 Venda nínxol 
351 23/03/2012 Contractació posada a punt parcs infantils 
352 23/03/2012 Contractació manteniment parcs infantils 
353 23/03/2012 Modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits 
354 23/03/2012 Autorització reducció jornada DPG 
355 23/03/2012 Contractació segon buidatge àrees d'emergència  
356 26/03/2012 Baixes de padró 
357 26/03/2012 Baixa de padró 
358 26/03/2012 Baixes de padró 
359 26/03/2012 Baixa de padró 
360 26/03/2012 Incoació expedients trànsit 



 

 

Núm. Data Resum 
361 26/03/2012 Imposició sanció persones físiques 
362 26/03/2012 Modificació pressupost mitjançant transferències per Ràdio Canet 
363 27/03/2012 Advertiment multes coercitives expedient restauració urbanística Pg. 

De la Misericòrdia, 17 Bxs. 
364 27/03/2012 Imposició primera multa coercitiva expedient restauració urbanística 

Vall, 51 bxs. 
365 27/03/2012 Terrassa d'hivern bar Plaça de la Llenya 
366 27/03/2012 Resolució sancionador animals MCC 
367 27/03/2012 Subvenció protectora d'animals 
368 28/03/2012 Despeses setmanals 
369 28/03/2012 Aprovació trienni CNJ 
370 28/03/2012 Aprovació nòmina març 
371 28/03/2012 Incoació expedient vehicles en estat d'abandó  
372 28/03/2012 Baixes d'ofici 
373 28/03/2012 Baixa d'ofici 
374 28/03/2012 Incoació procediment restauració urbanística Av. Maresme, XX 
375 28/03/2012 Decret establiment serveis mínims 
376 28/03/2012 Baixa d'ofici 
377 28/03/2012 Dinar a l'envelat comissió carnaval 
378 29/03/2012 Nomenament funcionari de carrera Sr. NLC 
379 29/03/2012 Autorització ús pavelló per torneig handbol 
380 29/03/2012 Aprovació avantprojecte obres Odèon 
381 29/03/2012 Sol·licitud Feder obres Odèon 
382 29/03/2012 Concessió pròrroga expedient ordre d'execució c/ Vall, XX 
383 30/03/2012 Autorització terrassa d'estiu casa Roura  
384 30/03/2012 Autorització terrassa d'hivern bar les Banderes 
385 30/03/2012 Permís per espectacle de dansa al carrer als veïns cas antic 
386 30/03/2012 Liquidació pressupost 2011  
387 30/03/2012 Resolució sancionador expedients trànsit 
388 30/03/2012 Subvencions nominatives 
389 30/03/2012 Baixa d'ofici padró 
390 30/03/2012 Canvi de nom cementiri 
391 30/03/2012 club escacs ús biblioteca i bar IES 
392 30/03/2012 Pagament nòmina complementària - vaga 

 



 

 

7.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


