
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 7 DE MARÇ DE 2013 

 
 
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 Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal 
 

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

Local de data 28.02.13 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació preus públics per a la realització del curs de monitors/es de lleure 

infantil i juvenil any 2013 
4) Aprovació convenis de col·laboració per a pràctiques professionals no 

laborals del curs sociosanitari SSC0208 
5) Denegació llicència de primera ocupació de la planta semisoterrada i els 

espais exteriors del mas de ca l’Albertí 
6) Relació de decrets des del dia 11 fins al 15 de febrer de 2013 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 28.02.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 28 de febrer de 2013 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 7 de març de 2013, de l’Ajuntament  per 
import de 30.842,04 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 36,30 €, 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 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
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, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 7 de març de 2013, per 
import de  30.842,04 €, corresponent a la relació F/2013/6 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE L CURS DE 
MONITORS/ES DE LLEURE INFANTIL I JUVENILS DEL 2013 
 
Atès que la Regidoria de Joventut té la responsabilitat de promoure la 
dinamització i participació del jovent de Canet de Mar organitzant actes, 
activitats, cursos, concursos si tallers destinades a aquest  col·lectiu 
 
Atès que la Regidoria de Joventut organitza el Curs de monitor/a de lleure 
infantil i juvenil  i el Curs d’introducció a l’atenció domiciliària infantil – Curs de 
Cangurs que durà a terme l’Escola Lliure El Sol aquest 2013. 
 
Atès que la programació d’aquests cursos és d’interès juvenil. 
 
Vistes les estimacions pressupostàries de la realització dels cursos i els 
informes corresponents.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011. 
 
Atès que, en compliment del que disposa l’article 123 del reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb caràcter previ a l’adopció 
dels acords per la Junta de Govern Local, hauran de ser dictaminats per la 
Comissió Assessora, excepte que hagin estat declarats d’urgència, cas en el 
qual s’haurà de donar compte posteriorment d’aquests a la Comissió 
Assessora. 
 



 

 

 
 

Atès que aquest curs de monitors de lleure s’iniciarà abans que tingui lloc la 
Comissió Assessora prevista per a finals del mes de març, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics:  
 

- Curs de monitors: 
� 220 € altres (adults i/o joves d’altres municipis) 
� 200 € participant aturats inscrits al SOC 
� 140 € - jove canetenc (de 18 a 35 anys, inclòs) 
� 90 € - jove canetenc (de 18 a 35 anys, inclòs) 

membre d’una entitat juvenil que treballi en el 
món del lleure infantil i juvenil 

 
- Curs de cangurs:  

� 15 € per a cada participant (de 16 a 25 anys, 
inclòs) 

 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar assumeix les despeses que no 
siguin cobertes pels propis usuaris dels cursos amb càrrec a la partida 41 
33100 22609, en tant que la realització dels mateixos és d’interès juvenil i per 
tant queda justificada aquesta assumpció.  
 
TERCER.- Publicar aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART.- Donar compte d’aquest acords en la propera Comissió Assessora que 
es dugui a terme. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCT IQUES 
PROFESSIONALS NO LABORALS DEL CURS SOCIOSANITARI SS C0208 
 
4.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT R OC DE 
CANET, SL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i 
del material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 



 

 

 
 

Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL  que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET,S.L. 
 
Canet de Mar, 7 de març de 2013 
 
D'una part, el senyor RGLl  Director de la Residència Sant Roc de Canet,S.L. i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,23  de 
Canet de Mar i número de xxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 
hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet de Mar,S.L. té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i 
del material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Sant Roc de Canet de Mar,S.L. amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del 
mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institu cions socials,  oferint el 
seguiment i la valoració dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material 
específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Sant Roc de Canet,S.L., tant pel que fa a l’entrada i la sortida al 
centre com a les normes de comportament i convivència amb les persones 
residents. 

 



 

 

 
 

3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 
consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,S.L. es farà responsable dels fulls 

de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques 
fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de formació 
ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,S.L. avisarà amb suficient 

antelació a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui 
sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Sant Roc de Canet de Mar,S.L. es fa responsable de complir 

les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques 
en empreses segons la Convocatòria EMO/289/2012, de 21 de setembre, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012) i signat pel 
representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 80 hores 
de formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 16 de maig de 
2013 i el 6 de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
4.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’AJUNTAMENT D’ARENY S DE 
MAR – RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 



 

 

 
 

Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que la Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar té 
interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, 
oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de 
les seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon 
desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Residència Geriàtrica Municipal de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR  - RESIDÈNCIA GE RIÀTRICA 
MUNICIPAL   
 
Canet de Mar, 7 de març  de 2013 
 
D'una part, el senyor Estanislau Fors Garcia  alcalde/president de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar /  Residència Geriàtrica Municipal i actuant en representació 
d’aquest, amb domicili a la Riera Bisbe Pol, 8  d’Arenys de Mar i número de NIF 
P0800600I  
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 
hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que la Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar té 
interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint 
el seguiment i la valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les 
seves instal·lacions i del material específic que permetran el bon 
desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de 



 

 

 
 

Mar amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella 
entitat en la realització del mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de 
l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials,  oferint el seguiment i la valoració dels i  les alumnes i l’ús 
de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, tant pel 
que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i 
convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar es farà 

responsable dels fulls de control d’assistència de les alumnes i de la 
valoració de les pràctiques fins al seu lliurament  a la coordinadora dels 
cursos de formació ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques 
professionals. 

 
5. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar avisarà 

amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist 
que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les pràctiques  amb 
normalitat.   

 
6. La Residència Geriàtrica Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar es fa 

responsable de complir les condicions establertes en el Conveni de 
Col·laboració per a pràctiques en empreses segons la Convocatòria 
EMO/289/2012, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res 
desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 
2012 (FOAP 2012) i signat pel representant de l’Administració, el 
representant legal de l’empresa i el representant legal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Ajuntament d’Arenys de Mar – Residència geriàtrica municipal per a la 
realització de 80 hores de formació pràctica en institucions socials que es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament 
de Canet de Mar cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 



 

 

 
 

SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
4.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMA R DE 
CANET, SL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET,S.L. 
 
Canet de Mar, 7 de març de 2013 
 
D'una part, el senyor RGLl  Director de la Residència Miramar de Canet,S.L. i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda del Maresme,29  de 
Canet de Mar i número de xxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 
hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet de Mar,S.L. té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i 



 

 

 
 

del material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Miramar de Canet de Mar,S.L. amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del 
mòdul MP0029 de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institu cions socials,  oferint el 
seguiment i la valoració dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material 
específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la 

Residència Miramar, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com 
a les normes de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Residència Miramar de Canet de Mar,S.L. es farà responsable dels fulls 

de control d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques 
fins al seu lliurament  a la coordinadora dels cursos de formació 
ocupacional, al  final de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Residència Miramar de Canet de Mar,S.L. avisarà amb suficient antelació 

a la coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que 
impedeixi la realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. La Residència Miramar de Canet de Mar,S.L. es fa responsable de complir 

les condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques 
en empreses segons la Convocatòria EMO/289/2012, de 21 de setembre, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012) i signat pel 
representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                    
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 



 

 

 
 

PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL per a la realització 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 16 de maig de 
2013 i el 6 de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
4.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I HIRUNDO RÚSTICA, SL - CDM 
RESIDENCIAL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que i Hirundo Rústica, SL – CDM Residencial té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i 
del material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Hirundo rústica, SL – CDM Residencial que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I HIRUNDO RÚSTICA,S.L. -  CDM  RESIDÈNCIAL 
 
Canet de Mar, 7 de març de 2013 
 
D'una part, el senyor  JR director de CDM Residencial, raó social Hirundo 
Rústica,SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili al l’Avinguda Pau 
Casals,4  5è 1a  de Barcelona  i número de NIF xxxxxx.  
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 



 

 

 
 

hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que CDM Residencial té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la 
seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant 
les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no 
laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de CDM Residencial amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent 
en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 de les 
pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a 
persones dependents en institucions socials,  oferint el seguiment i la 
valoració dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic 
relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per CDM 

Residencial, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les 
normes de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. CDM Residencial es farà responsable dels fulls de control d’assistència de 

les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament  a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al  final de la realització 
de les pràctiques professionals. 

 
5. CDM Residencial avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels 

cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització 
de les pràctiques  amb normalitat.   

 
6. CDM Residencial es fa responsable de complir les condicions establertes en 

el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses segons la 
Convocatòria EMO/289/2012, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a 
treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012) i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 



 

 

 
 

I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

                                                                                                                    
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i Hirundo Rústica, SL - CDM Residencial per a la realització 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 16 de maig de 
2013 i el 6 de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
4.5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’HOSPITAL RESIDÈNCI A GUILLEM 
MAS DE CANET DE MAR 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que l’Hospital Residència Guillem Mas té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
de les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les 
pràctiques professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS  
 
Canet de Mar, 7 de març de 2013 
 
D'una part, la senyora PFN  Directora de l’Hospital Residència Guillem Mas (en 
endavant l’Hospital) i actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer 
Vall, 69 de Canet de Mar i número de xxxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 



 

 

 
 

 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 
hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que l’Hospital té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les 
pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no 
laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de l’Hospital  amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 de les pràctiques 
professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per a persones 
dependents en institucions socials,  oferint el seguiment i la valoració dels i  
les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic relacionat amb la 
tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per l’Hospital, 

tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. L’Hospital es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les 

alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament  a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al  final de la realització 
de les pràctiques professionals. 

 
5. L’Hospital avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de 

qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat.   

 
6. L’Hospital es fa responsable de complir les condicions establertes en el 

Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses segons la 
Convocatòria EMO/289/2012, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a 
treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012) i signat pel representant de 



 

 

 
 

l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

  
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas per a la realització de 80 hores de 
formació pràctica en institucions socials que es faran entre el 16 de maig de 
2013 i el 6 de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar 
cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
4.6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ ELS GARR OFERS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 d’Atenció 
sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
europeu.  
 
Atès que aquest mòdul s’adreça a treballadors i treballadores en situació d’atur i 
té una durada de 80 hores de formació pràctica en institucions socials i es faran 
entre el 16 de maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
Atès que la Fundació Els Garrofers té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANE T DE 
MAR I LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS  
 
Canet de Mar, 7 de març de 2013 
 
D'una part, la senyora APM Directora del Campus de la Fundació Els Garrofers  i 
actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer Josep Baró, 32 de 
Canet de Mar i número de NIF xxxxx. 



 

 

 
 

 
I de l’altra, el senyor Jesús Marin i Hernàndez , alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de  CIF. 
P-0803900-J, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza l’acció formativa SSCS0208 
d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials, 
específicament el mòdul MP0029- Mòdul de pràctiques  professionals no 
laborals cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
Aquest mòdul s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada de 80 
hores de formació pràctica en institucions socials i es realitzaran entre el 16 de 
maig de 2013 i el 6 de juny de 2013. 
 
II.- Que la Fundació Els Garrofers  té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 
alumnes durant les pràctiques  i  l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques 
professionals no laborals d’aquesta acció formativa.   
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Fundació Els Garrofers  amb l’Ajuntament de Canet de Mar 
consistent en la participació d’aquella entitat en la realització del mòdul MP0029 
de les pràctiques professionals de l’acció formativa d’Atenció sociosanitària per 
a persones dependents en institucions socials,  oferint el seguiment i la 
valoració dels i  les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del material específic 
relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques professionals de l’acció 

formativa  tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Fundació 

Els Garrofers, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les 
normes de comportament i convivència amb les persones residents. 

 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà els  seguiments i controls que 

consideri oportuns dels i les alumnes amb la persona de contacte o tutor/a 
de l’empresa, per garantir la correcta realització de les pràctiques. 

 
4. La Fundació Els Garrofers  es farà responsable dels fulls de control 

d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu 
lliurament  a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al  final 
de la realització de les pràctiques professionals. 

 
5. La Fundació Els Garrofers  avisarà amb suficient antelació a la coordinadora 

dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la 
realització de les pràctiques  amb normalitat.   

 



 

 

 
 

6. La Fundació Els Garrofers es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empreses 
segons la Convocatòria EMO/289/2012, de 21 de setembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament 
a treballadors/res desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a l’any 2012 (FOAP 2012) i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament. 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Fundació Els Garrofers per a la realització de 80 hores de formació 
pràctica en institucions socials que es faran entre el 16 de maig de 2013 i el 6 
de juny de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar cofinançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social europeu.  
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar a les persones interessades aquest acord a tots els efectes. 
 
5.- DENEGACIO LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA PLANT A 
SEMISOTERRADA I ELS ESPAIS EXTERIORS DEL MAS DE “CA  
L’ALBERTÍ”. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE GENER FINS  AL DIA 1 DE 
FEBRER DE 2013 
 
Núm. Data  Resum  

182 18/02/2013 Canvi designa advocats RCA núm. 110/2012 F3 

183 18/02/2013 Nomenament advocat i remissió expedient al jutjat CA núm. 14 del 
RCA 352/2012 A 

184 18/02/2013 Incoació ordre d'execució carrer del Mar, x 

185 18/02/2013 Assabentat acadèmia Rda. Dr. Anglès, x 

186 19/02/2013 Aprovació IRPF mes de gener 

187 20/02/2013 Autorització terrassa hivern bar Plaça Macià x 

188 20/02/2013 Incoació ordre d'execució carrer del Mar, x 

189 20/02/2013 Incoació ordre d'execució carrer del Mar, x 

190 21/02/2013 Despeses setmanals 



 

 

 
 

Núm. Data  Resum  
191 21/02/2013 Contracte subministrament 13 ordinadors i 10 monitors 

192 21/02/2013 Calçotada Av. Maresme 

193 21/02/2013 Incoació expedient sancionador animals ME 

194 21/02/2013 Incoació expedient sancionador animals MR 

195 21/02/2013 traspàs de parada del Mercat Municipal 

196 21/02/2013 Compareixença RCA núm. 371/2012 A, interposat pel Sr. J.G.P. 

197 21/02/2013 Compareixença RCA núm. 322/2012S, interposat pel Sr. J.G.P. 

198 22/02/2013 Modificació pressupost mitjançant generació d'ingressos 

199 22/02/2013 Modificació crèdit per transferències a Àrea Urbanisme 

200 22/02/2013 Comu7nicació botiga C/ Clausell, x 

201 22/02/2013 Autorització festa Pl. Americanos 

202 22/02/2013 Autorització 2013 màquina Vacanet 

203 22/02/2013 Advertiment multes coercitives Salvador Espriu, x 

204 22/02/2013 Advertiment multes coercitives C/ Sant Marc, x 

205 22/02/2013 Sol·licitud PUOSC 2013-2016 

 
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 


