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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 19 DE JUNY DE 2014 
 
 
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: 19.55 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
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 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 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 12.06.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Acceptació renúncia permuta Promocions Can Catà, S.L. 
5) Aprovació del pagament de la 3a bestreta a compte, als centres educatius, dels 

imports corresponents a l’atorgament dels ajuts socioeconòmics del curs 2013-
2014. 

6) Aprovació serveis extraordinaris mes de juny 
7) Acceptar i ratificar la proposta de nomenar el Passatge de l’antiga Horta de 

Sant Miquel 
8) Pròrroga adhesió a l’Acord Marc per a la prestació del servei de gestió dels 

residus especials municipals que es recullen a les deixalleries 
9) Devolució de l’ICIO obres no executades al carrer Fragata Paulita, núm. xx 
10) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. ECM per a l’obertura de vorera 

per fer reparació de claveguera al carrer Mas Ramonet, xx 



Ref: S/iu 

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

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

2

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

11) Relació de decrets des del dia 2 al 6 de juny de 2014 
12) Precs i preguntes 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 12.06.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 12 de juny de 2014 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 proposa l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Autos de data 5 de juny de 2014, de la Magistrada Jutge del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, acordant desestimar el recurs de reposició 
interposat per la codemandada, relatiu al Recurs Ordinari interposat per JCA i NFS, 
contra l’auto estimant les mesures cautelars 261/2013. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’ordenació de data 11 de juny de 2014, emesa per la Secretaria 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, acordant enviar la 
documentació completada, relatiu al Procediment Abreujat: 261/2013D, interposat 
per JCA i NFS. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’ordenació de data 12 de juny de 2014, emesa per la Secretaria 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, comunicant que 
es te per contestada la demanda, relativa al Recurs 382/2013-A, interposada per la 
Subdelegació del Govern de Barcelona. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.- Escrit de data 12 de juny de 2014, rebut del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, fixant en indeterminada la quantia  relativa al procediment 
relatiu al Recurs: 382/2013 A, interposat per la Subdelegació del Govern de 
Barcelona. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Diligència d’ordenació de data 12 de juny de 2014, emesa per la Secretària 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, acordant la 
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taxació de les costes del Recurs Ordinari núm. 110/2012 Procediment abreujat 
Secció: F3, interposat per JGP. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.6.- Diligència d’ordenació de data 10 de juny de 2014, emesa per la Secretària 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, acusant rebut de 
l’escrit presentat pel lletrat del Sr. JGP, en relació al Procediment Abreujat 
300/2012 Secció: M2. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  19 de juny de  2014, de l’Ajuntament  per 
import de 237.920,86   €,  corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/22.   
 
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 2014, que fou 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
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 i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 19 de juny de  2014, per import 
de 237.920,86   €, corresponent a la relació F/2014/22   de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA PERMUTA D’UNS DRETS SOBRE LA 
PARCEL·LA DE   RESULTAT NÚM. XX PER OBRA FUTURA A LA PARCEL·LA 
NÚM. XX, AMBDUES DINS DEL SECTOR U7 “INDUSTRIAL” DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de març de 2007, 
va acordar iniciar expedient de permuta per concurs públic i procediment obert 
parcel·la de resultat núm. 2-3 per obra futura a la parcel·la de resultat núm. 28, 
ubicades dins del sector U7 “industrial” de Canet de Mar, així com aprovar el Plec 
de condicions econòmiques i administratives que havien de regir el concurs. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 21 de maig de 2007, va 
acordar adjudicar la permuta de la parcel·la de resultat núm. 2-3 per obra futura a 
la parcel·la de resultat núm. XX, ubicades dins del sector U7 “industrial” de Canet 
de Mar, a l’empresa Promocions Can Catà, SL pel preu de 1.451.501,00 euros, 
amb subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives particulars.  
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Atès que l’anterior contracte no ha estat mai formalitzat, per la qual cosa, no s’ha 
pogut iniciar la seva execució, de conformitat amb el que es disposa a l’art. 54.4 del 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP). 
 
Vist l’escrit presentat en data 4 de juny de 2014, pel Sr. EGM, en nom i 
representació de Promocions Can Catà, SL,  pel que sol·licita que quedi sense 
efecte el contracte de permuta adjudicat en data 21 de maig de 2007 donada la 
inviabilitat econòmica de la seva execució. 
 
Atès que segons disposa l’art. 9.1 del TRLCAP, els contractes privats es regeixen, 
quant a la seva execució i extinció pel dret privat. 
 
Atès que a arrel de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de  30 d’octubre, la 
competència per a celebrar permutes correspon a l’Alcalde, doncs l’anterior norma 
va derogar l’apartat o) del punt 2 de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local. 
 
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.- Acceptar la renúncia presentada per la mercantil Promocions Can Catà, 
SL, a l’execució del contracte de permuta d’uns drets sobre la parcel·la de resultat 
núm. 2-3 per obra futura a la parcel·la de resultat núm. 28, ubicades dins del sector 
U7 “industrial” de Canet de Mar, i en conseqüència, declarar resolt el contracte 
adjudicat en data 21 de maig de 2007. 
 
SEGON.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en data 27 de juny 
de 2007, mitjançant aval núm. 45795 de la Caixa d’estalvis de Sabadell, i que puja 
un import de 58.060,04 €. 
 
TERCER.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat així com a la Tresoreria 
municipal per tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
5.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA 3A BESTRETA A COMPTE, ALS 
CENTRES EDUCATIUS, DELS IMPORTS CORRESPONENTS A 
L’ATORGAMENT DELS AJUTS SOCIOECONÒMICS DEL CURS 2013-2014 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va obrir la convocatòria per a sol·licitar els 
ajuts socioeconòmics de menjador durant el mes de setembre de 2013. 
 
Vist que al llarg del curs escolar s’ha rebut diverses notificacions del Consell  
Comarcal del Maresme en relació a la resolució de la convocatòria. 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 
En data 7 de gener de 2014 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució de l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 
2013-2014.   
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 Al municipi de Canet de Mar s’ha presentat un total de 166 sol·licituds,  77 de les 
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme, segons el resum següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 37 alumnes 22.090,60€ 
Escola Turó del drac 20 alumnes 11.600,20€ 
Col·legi Yglesias 11 alumnes 6.280,60€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 6 alumnes 3.397,60€ 
Col·legi La Presentació 1 alumne 527,00€ 
Escola Sant Andreu de 
LLavaneras 

1 alumne 644,80€ 

Escola Sant Pau 1 alumne  
 77 alumnes 44.540,80€ 
. 
L’import d’aquests ajuts és de 644,80€ anuals per als alumnes d’Educació Infantil i 
Primària que obtenen valoració social, 527€ per als alumnes d’Educació  Infantil i 
Primària i 186,00€ per als alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria. 
 
En el cas de l’Escola Sant Pau, atès que el Servei de Menjador és gestionat pel 
Consell Comarcal del Maresme, l’import de la beca no es fa efectiu a l’ajuntament 
si no que el Consell Comarcal del Maresme el transfereix directament a l’empresa. 
 
En data 16 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació dels 
ajuts. 
 
En data 19 de febrer de 2014 es rep notificació  del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució d’un segon atorgament d’ajuts individuals de menjador, el qual 
s’ha elaborat al Departament d’Ensenyament tenint en compte la “línia 
d’homogeneïtzació dels criteris de concessió de beques de menjador i basant-se 
únicament en l’acompliment del criteri de renda fixat (índex de suficiència de 
Catalunya). 
 
L’import d’aquests ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes d’Educació Infantil i 
Primària i Secundària i en alguns casos s’estableix un complement de beca de 21, 
70€ a alumnes beneficiaris d’ajuts del primer atorgament que no superaven l’import 
màxim aprovat a les bases. L’import final del segon atorgament és de 23.941,30€, 
amb la distribució per centres que es mostra al quadre següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 30 alumnes  12.266,70€ 
Escola Turó del drac 19 alumnes  8.317,30€ 
Col·legi Yglesias 5 alumnes        1.162,50€  
Col·legi La Presentació 1 alumne         548,70€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 3 alumnes  1.646,10€ 
TOTAL  23.941,30€ 
 
Un cop comunicat als centres educatius i a les famílies beneficiàries el resultat dels 
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atorgaments es constata que hi ha 4 alumnes beneficiaris que han canviat de 
domicili i que ara resideixen fora de la comarca, amb la qual cosa no es traspassa 
l’import de la beca. També es produeix la renuncia d’un dels alumnes beneficiaris.   
 
Per tant cal  reassignar  aquests ajuts a altres alumnes que hagin fet la sol·licitud i 
que tinguin la valoració immediatament inferior al darrer alumne becat. L’import 
final que cal repartir entre altres sol·licitants és de  3.010,14€. 
 
El quadre següent mostra el repartiment dels imports per assignar als diferents 
centres. 
 
Centre educatiu Nombre alumnes  Import reassignació 
Escola Misericòrdia 5 alumnes 1.164,06€ 
Escola Turó del drac 6 alumnes 923,04€ 
Col·legi La Immaculada 1 alumne 153,84€ 
Col·legi La Presentació 1 alumne 153,84€ 
Escola Tomàs Viñas 2 alumnes 307,68€ 
Escola Sant Andreu de Llavaneras 1 alumne 153,84€ 
Escola Sant Pau 1 alumne 153,84€ 
TOTAL 17 alumnes 3.010,14€ 
 
En el cas de l’Escola Sant Pau, atès que el Servei de Menjador  és gestionat pel 
Consell Comarcal del Maresme, l’import de la beca no es fa efectiu a l’ajuntament 
si no que el Consell Comarcal del Maresme el transfereix directament a l’empresa. 
 
En el quadre següent es reflecteix import final per centre. 
 
Centre 
educatiu 

Import 
primer 
atorgament 

Import segon 
atorgament 

Baixes i 
renúncies 

Import 
reassignació 

Total 

Escola 
Misericòrdia 

22.090,60€ 12.266,70€ -1.171,8€ 1.164,06€ 34.349,56 € 
 

Escola Turó 
del drac 

11.600,20€ 8.317,30€ -548,70€ 923,04€ 20.291,84€ 

Col·legi 
Yglesias 

6.280,60€ 1.162,50€ -1.289,60€ -- 6.153,50€ 

Col·legi La 
Presentació 

527,00€ 548,70€  153,84€ 1.229,54€ 

FEDAC Sta. 
Rosa de Lima 

3.397,80€ 1.646,10€  -- 5.043,90€ 

Col·legi La 
Immaculada 

-- --  153.84 153,84€ 

Escola Tomàs 
Viñas 

-- --  307,68€ 307,68€ 

Escola Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

644,80€ _  153,84€ 153,84€ 

Escola Sant 
Pau 

   153,84€ 153,84€ 
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TOTAL 44.540,80 23.941,30€ -3.010,14€ 3.010,14€ 68.482,34€ 
 
En data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació dels 
ajuts. 
 
Al llarg del curs escolar l’Ajuntament de Canet de Mar tramita el pagament de 
diverses bestretes a compte als diferents centres educatius que tenen alumnes del 
nostre municipi becats.  La primera bestreta a compte coincideix amb l’atorgament 
dels ajuts,  posteriorment se’n tramita una altra entre el segon i el tercer trimestre, i 
,finalment, un cop justificats els ajuts i revisada i acceptada la justificació per part 
del Consell Comarcal del Maresme, es fa efectiva la liquidació final de l’import dels 
ajuts. Enguany s’ha tramitat dues bestretes inicials ja que s’ha efectuat dos 
atorgaments d’ajuts. El detall dels pagaments efectuats fins al moment és el 
següent: 
 

Centre educatiu Import ajuts 
atorgats total pagat Pendent 

Escola Misericòrdia 34.345,56€ 11.452,43 € 22.897,13 € 
Escola Turó del drac 20.291,84€ 6.639,16 € 13.652,68 € 
Col·legi Yglesias 6.153,84€ 2.481,03 € 3.672,47 € 
Col·legi La Presentació 1.229,54€ 358,57 € 870,97 € 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 5.043,90€ 1.681,30 € 3.362,60 € 
Col·legi La Immaculada 153,84€ 51,28 € 102,56 € 
Escola Tomàs Viñas 307,68€ 102,56 € 205,12 € 
Escola Sant Andreu Llavaneres 798,64€ 266,21 € 532,43 € 

TOTAL 68.328,50€ 23.032,55 € 
 

45.295,95 € 
 

 
 
En relació al pagament de la segona bestreta per tal de fer front a la despesa de 
menjador generada pel alumnes becats al llarg del segon trimestre, el detall dels 
imports que caldrà fer efectius és el següent: 
 

Centre educatiu  
Import bestreta 

Escola Misericòrdia 11.448,56€ 
Escola Turó del drac 6.826,34€ 
Col·legi Yglesias 1.836,23€ 
Col·legi La Presentació 435,49€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 1.681,30€ 
Col·legi La Immaculada 51,28€ 
Escola Tomàs Viñas 102,56€ 
Escola Sant Andreu Llavaneres 266,21€ 
TOTAL 22.647,98€ 
 
 
A l’aplicació pressupostària 51 32100 4800 del pressupost aprovat per a l’any 2014 
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hi ha consignació pressupostària suficient i s’ha efectuat la corresponent retenció 
de crèdit núm. 699. 
 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència,de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar, amb càrrec a la partida 51 32100 48000 RC núm. 699 el 
pagament corresponent a la tercera bestreta dels ajuts individuals de menjador del 
curs 13-14 als diferents centres educatius segons el detall següent: 
 
 
 

Centre educatiu  
Import bestreta 

Escola Misericòrdia 11.448,56€ 
Escola Turó del drac 6.826,34€ 
Col·legi Yglesias 1.836,23€ 
Col·legi La Presentació 435,49€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 1.681,30€ 
Col·legi La Immaculada 51,28€ 
Escola Tomàs Viñas 102,56€ 
Escola Sant Andreu Llavaneres 266,21€ 
TOTAL 22.647,98€ 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
6.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE JUNY APROVACIÓ 
RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15   DE MAIG 
DE 2014 FINS AL 15 DE JUNY DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de maig de 2014 al 15 de juny de 
2014. 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
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l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil sis-cents vuitanta-nou euros 
amb noranta-tres cèntims 3.689,93 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  
15 de maig  de 2014 al 15 de juny de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents noranta-un euros amb vint-
i-dos cèntims (1.691,22€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local durant  el mes de juny  de 2014.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat set-cents cinquanta euros (750€) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de juny 2014.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents tretze euros amb vuitanta-
quatre cèntims (213,84€) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juny 
de 2104.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent trenta-un euros amb seixanta-dos 
cèntims (131,62 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes juny de 2014.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vint-i-set euros amb trenta sis cèntims 
(127,36 €) corresponent al plus de festivitat dels agents de la Policia Local, durant 
el mes juny de 2014. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
7.- ACCEPTAR I RATIFICAR LA PROPOSTA DE NOMENAR EL PASSATGE DE 
L’ANTIGA HORTA DE SANT MIQUEL 
 
Atès que el Centre d’Estudis Canetencs va rebre l’encàrrec el desembre de 2002 
d’estudiar les diferents propostes de ciutadans per anomenar carrers i places de la 
nostra vila que rebia l’equip de govern. 
 
Atès que la trajectòria d’estudi del patrimoni i la història local del Centre d’Estudis 
Canetencs avala les seves propostes envers a la revisió del nomenclàtor de la 
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nostra ciutat.  
 
Atès que es va fer l’encàrrec al CEC de donar assessorament per nomenar el 
passatge que va de la girola d’entrada a Canet sortint de la C32 fins a la casa del 
veí de Canet el senyor DS. El CEC proposa donar el nom de: Passatge de l’antiga 
Horta de Sant Miquel, per tal de respectar el toponímic de la finca. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Donar el nom de: Passatge de l’antiga horta de Sant Miquel al passatge que 
va de la girola d’entrada a Canet sortint de la C32 direcció Girona fins a la finca del 
veí DS. 
 
8.- PRÒRROGA ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS QUE ES 
RECULLEN A LES DEIXALLERIES 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2011, es va formalitzar un conveni entre l’Agència 
de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, per a l’establiment de les bases i les condicions per a la 
licitació d’un acord marc per a la gestió dels residus especials municipals recollits a 
la deixalleria. 
 
Atès que en base a l’anterior conveni, en data 14 d’octubre de 2011, el director de 
l’Agència de Residus de Catalunya incoà el corresponent procediment de licitació. 
 
Atès que una vegada tramitat el procediment de licitació, en data 2 de maig de 
2012, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, ha resolt adjudicar l’acord 
marc per al servei de gestió de residus especials municipals procedents de les 
deixalleries de Catalunya a les empreses següents: 
 

 Ecocat, SL 
 Griñó Ecològic, SA 
 Ecológica Ibérica y Mediterranea, SA 
 FCC Ambito, SL 
 TMA Grupo F. Sanchez 
 SaicaNatur Noreste, SL 
 Bidones JP Garcia, SL 
 Befesagestión de 10otasig10otasignat10s, SL 

 
Atès que a aquesta corporació es va adherir a aquest acord marc mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2012, pel fet que l’interessava 
beneficiar-se’n, ja que necessitava prestar el servei i aquesta era l’opció més viable 
econòmicament. 
 
Atès que aquest acord marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis s’ha 
prorrogat per dos anys més, és a dir, fins al 25 de maig de 2016, mitjançant 
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resolució dictada pel senyor Josep M. Tost i Borràs, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, empresa pública catalana adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 6 de maig de 2014. 
 
Atès que mitjançant resolució del Director de l’Agència de Residus de Catalunya, 
de data 6 de maig de 2014, s’ha autoritat la pròrroga de l’Acord marc per al servei 
de la gestió de residus especials municipals procedents de les deixalleries de 
Catalunya per dos anys, és a dir fins a 25 de maig de 2016. 
 
Atès que l’empresa Bidones JP Garcia, SL, ha manifestat, en data 17 de juny de 
2014, la seva voluntat de prorrogar el contracte derivat adjudicat en data 6 de 
febrer de 2013. 
 
Atès que l’Ajuntament està interessat a continuar adherit a aquest acord marc i, 
així, beneficiar-se dels avantatges que ofereix. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga d’adhesió a l’acord marc per a la prestació del servei 
de gestió de residus especials municipals procedents de les deixalleries de 
Catalunya formalitzat entre l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses 
adjudicatàries en la licitació per dos anys més, és a dir, fins al 25 de maig de 2016.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a totes les 
empreses adjudicatàries. 
 
9.- DEVOLUCIÓ DE L’ICIO OBRES NO EXECUTADES AL CARRER FRAGATA 
PAULITA, NÚM. xx 
 
Vista la instància presentada en data 30 de maig de 2014 pel senyor MGC, en nom 
i representació de la mercantil NOU CENTER D’ARO SA, en virtut de la qual 
sol·licita el retorn de les quantitats abonades en concepte d’ICIO i taxes, puix que 
les obres sol·licitades per a la construcció d’un equipament privat per a activitats 
comercials sense ús específic al carrer Fragata Paulita número xx no es duran a 
terme. 
 
Vist l’informe del Cap de Disciplina urbanística de data 19 de gener de 2011, el 
contingut del qual és: 
 
“Practicada una inspecció visual al lloc referenciat, s’ha constatat que les obres 
sol·licitades en el seu dia pel senyor MG en representació de la societat NOU 
CENTER D’ARO S.A. per a la construcció d’un equipament privat per activitats 
comercials i de serveis sens ús específic no s’han dut a terme (s’adjunta foto).” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 12 de juny de 2014 el contingut del 
qual és: 
 
“Vist l’escrit presentat pel senyor MGC, en nom i representació de la mercantil NOU 
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CENTER D’ARO, SA, en el qual sol·licita el retorn de les quantitats abonades en 
concepte d’ICIO i taxes, puix que les obres sol·licitades per a la construcció d’un 
equipament privat per a activitats comercials sense ús específic al carrer Fragata 
Paulita, xx, no es duran a terme, s’emet informe: 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- El senyor MGC, en nom i representació de la mercantil NOU CENTER D’ARO, 
SA, presenta, en data 15.12.2009, sol·licitud de llicència d’obres per a la 
construcció d’un equipament privat per a activitats comercials sense ús específic al 
carrer Fragata Paulita, xx. En la mateixa data efectua la liquidació provisional 
corresponent a les taxes urbanístiques de tramitació i a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), per import de 5.040,00 € i 16.534,96 €, 
respectivament. 
 
II.- En virtut del Decret núm. 492/2010, de 14 de juny, la tinència d’alcaldia 
d’Urbanisme concedeix la llicència sol·licitada. 
 
III.- El senyor MGC, en nom i representació de la mercantil NOU CENTER D’ARO, 
SA, presenta, en data 08.10.2010, en virtut del qual comunica la seva renúncia a la 
llicència d’obres atorgada i sol·licita el de retorn de les quantitats abonades en 
concepte d’ICIO i taxes urbanístiques de tramitació. 
 
IV.- El cap de Disciplina Urbanística emet, en data 19.01.2011, informe en el qual 
fa constar que les obres no s’han dut a terme i la TAG d’Urbanisme emet informe 
favorable al retorn de la quantitat liquidada en concepte d’ICIO. 
 
Examinat l’expedient administratiu, no consta que s’adoptés per part d’aquest 
Ajuntament resolució favorable al retorn dels imports ni que es donés resposta a la 
sol·licitud. 
 
V.- El senyor MGC, en nom i representació de la mercantil NOU CENTER D’ARO, 
SA, presenta, en data 30.05.2014, en virtut del qual comunica que no s’han 
executat les obres i sol·licita el de retorn de les quantitats abonades en concepte 
d’ICIO i taxes urbanístiques de tramitació. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
PRIMER.- Pel que fa el retorn de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO), l’article 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’any 2014 estableix el 
següent: 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet 
imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la 
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, 
o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació 
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a 
aquest ajuntament. 
 
Consta a l’expedient administratiu un informe del cap de Disciplina Urbanística, de 
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data 19.01.2011, en el qual fa constar que s’ha realitzat una inspecció a la finca de 
referència, comprovant que les obres no s’han dut a terme. 
 
SEGON.- Pel que fa el retorn de les taxes de tramitació, l’article 6.2 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics 
estableix el següent: 
 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 
llicència o quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment 
es formula abans de que l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en el 
número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 
Altrament, no és retornarà cap import. 
 
CONCLUSIONS 
 
Vist tot el que s’ha exposat i atès que el desistiment s’ha comunicat un cop 
concedida la llicència, la qual cosa es va fer en virtut del Decret núm. 492/2010, de 
14 de juny, de la tinència d’alcaldia d’Urbanisme, no procedeix el retorn de les 
taxes de tramitació. 
 
En virtut de tot això, la funcionària 13otasignat informa favorablement sobre el 
retorn de la quantitat següent: 
 
 ICIO: 16.534,96 €” 
 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost,  l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar la devolució de l’impost sobre construccions a la mercantil 
NOU CENTER D’ARO S.A. per un import de 16.534,96 € puix que les obres 
sol.licitades per a la construcció d’un equipament privat per a activitats comercials 
sense ús específic al carrer Fragata Paulita número xx no es duran a terme. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a Intervenció. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SENYORA ECM 
PER A L’OBERTURA DE VORERA PER FER LA REPARACIÓ DE 
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CLAVEGUERA AL CARRER MAS RAMONET, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. ECM, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a l’obertura de vorera per fer reparació de claveguera al carrer Mas 
Ramonet, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de claveguera, obrint la vorera, al carrer Mas 
Ramonet, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors, 
amb les següents condicions pel que fa a les actuacions que afectin a la via 
pública:  
 

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

20 N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. Perfectament remolinat. 
En cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la 
qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 
25 cm. A banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La 
capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. Més que la llosa de formigó. 

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que 
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit 
de vehicles. 

7. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 
pels Serveis Tècnics  municipals , de manera que tanquin  totalment la zona 
de treball. 

8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 
i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, 
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a 
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord 
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amb les seves instruccions. 
11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 

carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què donin el vistiplau “in situ”, als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflectirà a l’acta prèvia a l’inici de 
les obres, sense la qual no es podran començar. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 10 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 10.06.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’obertura 
de vorera per fer reparació de claveguera al carrer Mas Ramonet, xx, sol·licitada 
per la senyora ECM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un 
seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar 
d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris 
establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària 16sotasignat informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten 
a l’informe tècnic.” 
 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. ECM, per a l’obertura de vorera per 
fer reparació de claveguera al carrer Mas Ramonet, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

20 N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. Perfectament remolinat. 
En cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la 
qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 
25 cm. A banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La 
capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. Més que la llosa de formigó. 

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que 
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit 
de vehicles. 

7. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 
pels Serveis Tècnics  municipals , de manera que tanquin  totalment la zona 
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de treball. 
8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 

i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, 
es realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a 
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord 
amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què donin el vistiplau “in situ”, als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflectirà a l’acta prèvia a l’inici de 
les obres, sense la qual no es podran començar. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel 
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 7.84€ (set euros amb vuitanta quatre cèntims d’euro) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90€ (trenta set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60.00€ (seixanta euros ) i una altra per als residus de la construcció de 
150,04 € (cent cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro). 
 
 
12.- RELACIÓ DE DECRET DEL DIA 2 AL 6 DE JUNY DE 2014 
 
Num de 
Decret Data del Decret Resum 

765 02/06/2014 Incorporació de romanents 
766 02/06/2014 Modificació de pressupost per generació 

d'ingressos 
767 02/06/2014 Resolució sancionadora civisme de la MJ 
768 02/06/2014 Resolució sancionadora civisme CR 
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Num de 
Decret Data del Decret Resum 

769 02/06/2014 Resolució sancionadora civisme de EM 
770 02/06/2014 Incoació ordre d’execució carrer Ample XX 
771 02/06/2014 Llicència per matrimoni Sr. E.M.R. 
772 02/06/2014 Jubilació Sra. M.S.B. 
773 02/06/2014 Incoació ordre d’execució Carrer Bonaire, XX 
774 02/06/2014 Ajut programa Mentor 
775 02/06/2014 Aprovació preus contradictoris i certificació final 

obres urbanització Romaní/Oliver 
776 03/06/2014 Incoació sancionador de civisme JMB 
777 03/06/2014 Incoació sancionador d'animals al PB 
778 03/06/2014 Incoació sancionador d'animals a l' AM 
779 03/06/2014 Rectificació error aritmètic decret neteja tancament 

nau Meyba 
780 03/06/2014 Devolució garantia definitiva reforma Masoveria 
781 04/06/2014 Incoació sancionador de civisme de MG 
782 04/06/2014 Incoació sancionador de civisme de KS 
783 04/06/2014 Resolució de civisme FP 
784 04/06/2014 Despeses setmanals 
785 04/06/2014 Contractació concert de festa jove de la festa major 
786 04/06/2014 Canvi de nom de nínxol 
787 04/06/2014 Canvi de nom de nínxol 
788 04/06/2014 Canvi de nom nínxol 
789 04/06/2014 Canvi de nom de nínxol 
790 05/06/2014 Incoació expedient sancionador civisme FM 
791 05/06/2014 Incoació expedient sancionador civisme BS 
792 05/06/2014 Incoació expedient sancionador civisme AT 
793 05/06/2014 Anul·lació baixa d'ofici 
794 05/06/2014 Canvi de nom de cementiri 
795 05/06/2014 Canvi de nom de cementiri 
796 05/06/2014 Canvi de nom de cementiri 
797 05/06/2014 Canvi de nom de cementiri 
798 05/06/2014 Renúncia Cementiri 
799 05/06/2014 Nomenament responsable contracte 

subministrament vestuari Policia 
800 05/06/2014 Baixa plaça Mercat EP 
801 05/06/2014 Canvi de nom de cementiri 
802 05/06/2014 Declaració de desert expedient de contractació 

vehicle Policia Local mitjançant rènting 
803 06/06/2014 Contractació servei organització mercat d'artesania i 
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Num de 
Decret Data del Decret Resum 

actuacions complementàries fira modernista 2014 
804 06/06/6214 Autorització ús espai darrere envelat 
805 06/06/2014 Autorització ús plaça Universitat diumenges de juliol
 
 
 
12.- 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 19.55 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 


