
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 23 DE JUNY DE 2015

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: 8.30 hores
Hora que acaba: 10.45 hores
Lloc: Sala de Plens

PRESIDEIX
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria  Mompel  i  Tusell,  secretària  municipal.També  hi  assisteix  Daniel  Martín
Enrique, interventor municipal

ORDRE DEL DIA

1) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
2) Relació de despeses
3) Relació serveis extraordinaris efectuats des del 15 maig al 15 de juny
4) Pròrroga llicència d’obres carrer Antoni Gaudí, 21
5) Relació de decrets des del dia 27 d’abril al 15 de maig de 2015 ( Del nº 488 al

nº 600)
6) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.-  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  JUDICIALS  D’ASSUMPTES
MUNICIPALS

1.1.  Sentència núm. 96/2015, de 30 d’abril,  dictada pel  Jutge del Jutjat del
contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona, en el RCA 516/2009-2C,
interposat per SGS Tecnos, SA contra aquest Ajuntament, per la qual es
desestima el recurs interposat per l’empresa.
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S’acorda encarregar a l’advocada Isabel  Miró Gero la defensa municipal  en la
segona  instància  mitjançant  la  presentació  de  l’oposició  al  recurs  d’apel·lació
interposat davant el TSJ de Catalunya per part de l’empresa SGS Tecnos, SL.

1.2. Contesta a la demanda en el RCA 458/2014, interposat per Invermercury,
SL contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de
juliol de 2014 de resolució del contracte, que es tramita davant el Jutjat
contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona.

Se’n dóna compte i  s’acorda encarregar  formalment  la  defensa municipal  a la
lletrada Isabel Miró Gero (segons honoraris del pressupost de data 4 de juny de
2015), i la representació al Procurado Javier Manjarín Albert.

2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 23 DE JUNY DE 2015

Vista la relació de despeses de data 23 de juny de 2015, de l’Ajuntament per
import de 317.870,09 €, corresponent a la relació F/2015/21 i relació de data 23 de
juny de 2015.

Vista  la  relació  de  l’Organisme  Autònom  Ràdio  Canet  per  import  de  35,94  €
corresponent a la relació de data 23 de juny de 2015.

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
2015,  que  fou  aprovat  inicialment  pel  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  27  de
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat al·legacions. 

Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004,
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Administració
Oberta, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 23 de juny de 2015, per import
de 290.626,52 €, corresponent a la relació F/2015/21 de l’Ajuntament i la relació
de data 23 de juny per import de 27.243,57 € .

SEGON.- Aprovar  la  relació  de  despeses  de  data  23  de  juny  de  2015
del’Organisme Autònom Ràdio  Canet  per  import  de 35,94 €  corresponent  a la
relació de data 23 de juny de 2015.

TERCER.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

3.-APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL
15 DE MAIG AL 15 DE JUNY

Vista  la  relació  d’hores  extraordinàries  presentades  pels  diferents  serveis  de
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de maig al 15 de juny de 2015.
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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 hi ha sis 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
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.

Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 22 de juny, que es
transcriu a continuació:

Montserrat  Carbonell  Vila,  cap  de  Recursos  Humans,  a  requeriment  de  la
Intervenció  Municipal,  en  relació  amb  l’aprovació  dels  serveis  extraordinaris
realitzats en el període comprès entre el dia 15 de maig de 2015 fins al dia 15 de
juny de 2015, emet el següent

INFORME

Primer.-  Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels diferents
serveis municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i pels regidors
delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels imports que s’indiquen pels
conceptes que s’esmenten en cada cas:

1.- Policia Local:
a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 1.212,72 €, que correspon a:

- Caporals:
- 4,75 hores laborables, derivades de diversos serveis i situacions imprevisibles.
- 16,78 hores festives, derivades de diversos serveis i situacions imprevisibles.

- Agents:
- 14,91 hores laborables, derivades de diversos serveis i situacions imprevisibles.

- 12,74 hores festives, derivades de diversos serveis i situacions imprevisibles.

b) Serveis nocturns,  amb una despesa global de 1.810,32 €, que correspon a 912
hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials.

c)  Treballs  com a  cap  de  serveis,   amb  una  despesa  global  de  448,00€,  que
correspon a 240 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos efectius,
motivat per l’absència de caporal en el torn.
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d) Assistències a judicis,  amb una despesa global de 658,10 €, per l’assistència a
10 judicis, tots els en el partit judicial d’Arenys de Mar, per part de diversos efectius
de la Policia Local, derivada d’actuacions policials.

e) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 77,76
€, que correspon a 80 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per una de
les auxiliars administratives destinades a la Policia Local.

f)  Plus  de  festivitat,  amb  una  despesa  global  de  298,64  €,  que  correspon  al
pagament del plus de festivitat als 8 agents de torn que varen prestar servei el dia
de les eleccions municipals.

2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 2.211 €, que correspon a:
- 4 guàrdies del servei de paletes del mes en curs i 1 al mes passat, que no s’havia
retribuït
- 25 hores,  de personal de la Brigada municipal, pel muntatge i desmuntatge dels
col·legis electorals, amb motiu de les eleccions municipals.
- 32,5 hores de personal de la Brigada municipal, per suplències en cap de setmana
a l’envelat, atesa la situació d’IT del treballador titular del lloc.
- 24 hores de nocturnitat, efectuades en els serveis de pintura i festes.

3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 860,68 €, que correspon a:
- 4 guàrdies del servei d’electricistes

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 860,68 €, que correspon a:
- 4 guàrdies del servei de Cementiri

5.- Àrea de Festes, amb una despesa de 157,92 €, que corresponen a les 8 hores
efectuades  pel  tècnic  auxiliar  de  festes  per  suplències  en  cap  de  setmana  a
l’envelat, atesa la situació d’IT del treballador titular del lloc.

Tots  els  conceptes  retributius  i  els  imports  individualitzats  de  cada  concepte
s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per al personal laboral com
l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Canet
de Mar, vigents a l’actualitat.

Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vint-i-dos de juny dos mil
quinze.

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. 743/2015, de 19 de juny.

Atès  que  en  el  pressupost  ordinari  per  a  l’any  2015,  hi  ha  consignació
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la
proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Remunerar  fins  a la quantitat  de cinc mil  tres-cents dos euros amb
noranta cèntims (5.302,90 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal dels
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 de maig
al 15 de juny de 2015, segons relació detallada que s’adjunta.
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SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil vuit-cents deu euros amb trenta-dos
cèntims (1.810,32 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de
la Policia local durant  el mes de juny de 2015 i fins a la quantitat de quaranta-set
euros amb seixanta-quatre cèntims (47,64 €) corresponent als serveis nocturns
efectuats per personal de la Brigada Municipal durant el mes de juny de 2015. 

TERCER.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents quaranta-vuit euros (448,00
€) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia
local durant el mes de juny de 2015. 

QUART.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents cinquanta-vuit euros amb deu
cèntims (658,10 €) corresponent a les assistències a judicis fora de l’horari laboral,
del personal de la Policia local durant el mes de juny de 2015. 

CINQUÈ.- Remunerar  fins  a  la  quantitat  de  setanta-set  euros  amb setanta-sis
cèntims (77,76 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juny de 2015.

SISÈ.-  Remunerar  fins  a  la  quantitat  de  dos-cents  noranta-vuit  euros  amb
seixanta-quatre cèntims (298,64 €), corresponent al plus de festivitat del dia de les
eleccions municipals, del personal de la Policia local.

SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides
del pressupost general per a l’any 2015.

4.-  PRÒRROGA LLICENCIA D’OBRES NÚM. 152/2010 AL CARRER ANTONI
GAUDI NÚMERO xx

Vista la instància presentada pel senyor CGC, en nom i representació d’ell mateix,
en virtut de la qual sol·licita pròrroga de llicència d’obres núm. 152/2010 per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Antoni Gaudí número xx.

Vist l’informe dels tècnics municipals de data 28 de maig de 2015, el contingut del
qual és:

“Revisada la sol·licitud de pròrroga de referència i l’expedient 152/2010 de llicència
d’obres majors per a la construcció de tres habitatges unifamiliars al carrer Antoni
Gaudí, xx, es comprova el següent:

1. Tant el sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és el Sr.
CGC, tot  i  que com a titular  de la  llicència també hi  consta la Sra.
MPRM

2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’octubre de 2012 va
concedir una pròrroga de llicència d’obres núm. 152/2010 al Sr. CGC
per  a  la  construcció  d’un habitatge unifamiliar  aïllat  al  carrer  Antoni
Gaudí,  xx,  d’acord  al  projecte  de  l’arquitecte  Pere  Guillen  i  Cortés,
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquest pròrroga
es va concedir d’acord amb la  disposició transitòria primera de la Llei
3/2012,  del  22  de  febrer,  de  modificació  del  text  refós  de  la  Llei

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

5



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  del  3  d’agost  –
DOGC 6077, de 29.02.2012 –, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i finances – DOGC 5931, de 29.07.2011 –.

Per altra banda, realitzada una inspecció visual al carrer Antoni Gaudí, xx,
en data 6 de maig del 2015, es constata que s’han iniciat els treballs per a l’execució
de les obres autoritzades i es troben en un estat d’execució més avançat que en la
inspecció  realitzada  en  data  27  de  setembre  del  2012.  S’adjunta  fotografia
actualitzada:

Per tot l’esmentat,  s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de pròrroga de
llicència d’acord amb el que s’indica a la Llei 9/2014 de “seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i  els productes”,  on a la Disposició Final Segona,
s’aprofita  per  modificar  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  concretament  la
disposició transitòria primera, que és la que en el seu moment (febrer de 2012) va
establir la pròrroga general de llicències, fins el 31 de desembre de 2014, i on ara es
decreta una nova pròrroga fins a l 31 de desembre de 2015, concretament el que es
diu és:

“3. El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per als establiments industrials, i el 31
de desembre de 2015 per a la resta d’edificacions, sens perjudici dels controls de
seguretat industrial a què estiguin sotmesos aquestes edificacions”.

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 de juny, el contingut del
qual és:
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“Vist l’escrit presentat pel senyor CGC, en data 04.05.2015 (registre d’entrada núm.
2969),  en  virtut  del  qual  sol·licita  una  pròrroga  de  la  llicència  d’obres  majors
concedida per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Antoni Gaudí, xx,
de Canet de Mar, s’emet informe en base als següents

ANTECEDENTS:

I.- La llicència d’obres majors objecte del present informe, per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar al carrer Antoni Gaudí, xx, es concedeix en virtut del Decret
núm. 994/2010, de 30 de novembre, de la tinència d’alcaldia d’Urbanisme. 

II.- En data 13.10.2012 el senyor CGC sol·licita la pròrroga de la llicència referida.

III.-  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2012,
pren, entre d’altres, l’acord de concessió de la pròrroga sol·licitada.

IV.-  En data 04.05.2015 (registre d’entrada núm. 2969) el senyor CGC comunica
que, degut a la conjuntura econòmica, no ha estat possible finalitzar l’obra dins el
termini previst i sol·licita una nova pròrroga de la llicència.

FONAMENTS JURÍDICS:

PRIMER.- La Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost (TRLUC), estableix el següent:

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb
la  normativa  tècnica  en  matèria  d’edificació  d’habitatge  anterior  a  la  normativa
aplicable  a  l’entrada  en  vigor  d’aquesta  llei,  poden  sol·licitar  la  pròrroga  de  la
vigència en les circumstàncies següents:

a) Si,  després  d’haver  iniciat  l’execució  de  les  obres
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per
causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector
de la construcció.

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres
executades  a  les  exigències  derivades  de  la  normativa
tècnica  en  matèria  d’edificació  i  d’habitatge  aplicable  a
l’entrada  en  vigor  d’aquesta  llei  resulta  inviable
econòmicament.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el
planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la
pròrroga  en  tos  els  aspectes  no  relacionats  amb  les
exigències especificades per la lletra b.

2.  Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de
gener  de  2008,  que  hagin  incorregut  en  les  circumstàncies  especificades  per
l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2014.
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4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions
de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010.

SEGON.- El  DOGC del  dia  5.08.2014  va  publicar  la  Llei  9/2014,  de  Seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, on a la Disposició Final
Segona, es modifica el TRLUC, concretament la Disposició Transitòria Primera, que
és la que en el  seu moment (febrer de 2012) va establir  la pròrroga general de
llicències, fins el 31 de desembre de 2014.

El  que  fa  ara  la  nova  disposició  és  decretar  una  nova  pròrroga,  fins  el  31  de
desembre de 2015, de la manera següent:

“3. El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per als establiments industrials, i el 31
de desembre de 2015 per a la resta d’edificacions, sens perjudici dels controls de
seguretat industrial a què estiguin sotmeses aquestes edificacions.”

CONCLUSIÓ:

A la vista del que s’ha exposat, de l’informe tècnic favorable de data 28.05.2015 i de
la  disposició  esmentada,  s’informa  favorablement la  concessió  de  la  pròrroga
sol·licitada.”

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i  serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i  jurídic i  la
proposta per part dels Serveis Tècnics.

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de
Canet de Mar.

CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret  núm.  743/2015,  de  19  de  juny,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

ÚNIC.- Concedir  pròrroga  de  llicència  d’obres  número  152/2010  al  senyor
Clemente Garcia Carvajal per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al
carrer Antoni Gaudí número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Pere Guillen i
Cortés, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. La pròrroga de la
llicència d’obres tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2015. 

5.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 27 D’ABRIL AL 15 DE MAIG DE 2015

Núm. Data Resum

488 27/04/2015 Incoació expedient trànsit 27/04/2015
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Núm. Data Resum

489 27/04/2015 adscripció comissió de serveis Sr. I.S.M.

490 28/04/2015 Contractació servei manteniment ràdio per Internet i ràdio a la 
carta

491 28/04/2015 Aprovació nòmina mes d'abril

492 28/04/2015 Tarifa 2015 aigua

493 28/04/2015 Anul·lat

494 29/04/2015 Despeses setmanals

495 29/04/2015 Terrassa d'estiu del bar tropical

496 29/04/2015 Terrassa d'estiu del Restaurant la Queixalada

497 29/04/2015 Terrassa d'estiu del Frankfurt Rossi

498 29/04/2015 Autorització pròrroga comissió de serveis Sr. DTS

499 29/04/2015 Contractació subministrament aliments Benestar Social

500 30/04/2015 Baixa d'ofici padró

501 30/04/2015 Baixa padró d'ofici

502 30/04/2015 Baixa padró d'ofici

503 30/04/2015 Baixa padró d'ofici

504 30/04/2015 Nomenament tresorera acctal.

505 30/04/2015 Modificació pressupost mitjançant transferències de crèdit

506 30/04/2015 Terrassa estiu Plaça de la Llenya

507 30/04/2015 Terrassa d'estiu Pica-Pica

508 30/04/2015 Terrassa d'estiu taverna Rios

509 30/04/2015 Autorització festes vàries Càmping el Carro

510 30/04/2015 CiU ocupació de via pública 2 de maig

511 30/04/2015 Contractació Plans Ocupacionals mes de maig

512 04/05/2015 Terrassa d'estiu del Bar Ancla

513 04/05/2015 Baixes d'ofici

514 04/05/2015 Baixa d'ofici

515 04/05/2015 Baixa d'ofici

516 04/05/2015 Baixa d'ofici

517 04/05/2015 Ampliació de la terrassa del Frankfurt Dani per la temporada 
d'estiu 2015

518 04/05/2015 Rectificació nòmina mes d'abril

519 04/05/2015 Cessió instal·lacions Centre Parroquial

520 05/05/2015 Baixa padró d'ofici

521 05/05/2015 Baixa padró d'ofici

522 05/05/2015 Baixa padró d'ofici

523 05/05/2015 Assabentat de la botiga de roba de c/ Ample, xx

524 05/05/2015 Canvi de nom de l'activitat de la Riera Gavarra, xx

525 05/05/2015 Assabentat de la perruqueria del c/ Vall, xx
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

Núm. Data Resum

526 05/05/2015 Sobreseguiment expedient d'execució Edifici la Rodalera

527 05/05/2015 Reservat farmàcia c/ Vall

528 05/05/2015 Anul·lació procediment sancionador trànsit 96619

529 05/05/2015 Anul·lació procediment sancionador de trànsit

530 05/05/2015 Baixes d'ofici

531 05/05/2015 Baixes d'ofici

532 05/05/2015 Atorgament ampliació termini aportació documentació guingueta
3

533 06/05/2015 Baixes d'ofici

534 06/05/2015 Baixa d'ofici

535 06/05/2015 Baixa d'ofici

536 07/05/2015 Baixa d'ofici

537 06/05/2015 Baixa d'ofici

538 06/05/2015 Procediment de restauració c / Rafael Massó, 1-3 bx 2n

539 06/05/2015 Despeses setmanals

540 06/05/2015 Requeriment garantia definitiva Guingueta 1 platja

541 06/05/2015 Requeriment garantia definitiva adjudicació gandules 1

542 06/05/2015 Incoació ordre execució -c/Cuba, xx

543 06/05/2015 Requeriment garantia autorització explotació gandules 4

544 06/05/2015 Requeriment garantia adjudicació servei gandules 5 i consignes 
5

545 07/05/2015 Baixes padró d'ofici

546 07/05/2014 Baixes padró d'ofici

547 07/05/2015 Baixes padró d'ofici

548 07/05/2015 Baixes padró d'ofici

549 07/05/2015 Autorització ocupació via pública a l'ANC

550 07/05/2015 Comunicació prèvia escola idiomes riera Buscarons, xx

551 07/05/2015 Modificació de pressupost per generació d'ingressos

552 07/05/2015 Nomenament secretària accidental.

553 08/05/2015 Baixa plaça mercat Joan Heras

554 08/05/2015 Resta plaça mercat

555 08/05/2015 Relació Factures Benestar Social

556 08/05/2015 Incoació ordre d'execució c/ Vall, xx

557 08/05/2015 Incoació ordre d'execució Ronda Doctor Francès Parera,xx 
parcel·les HF7, HF11

558 08/05/2015 Incoació ordre d'execució Riera Gavarra, xx

559 08/05/2015 Terrassa d'estiu el bar Les Banderes

560 08/05/2015 Terrassa d'estiu pizzeria c/ Ample, 29

561 08/05/2015 Documental Diagonal TV

562 08/05/2015 Autorització Centre Parroquial sopar de fi de temporada a 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

Núm. Data Resum

l'envelat

563 08/05/2015 Resta subvenció ordinària joventut

564 08/05/2015 Adjudicació contracte pavimentació carrers

565 11/05/2015 Terrassa d'estiu del bar Fem Boca

566 11/05/2015 Terrassa d'estiu bar la Gatzara

567 11/05/2015 Incoació expedient trànsit

568 11/05/2015 Sol·licitud programa Diputació Targeta moneder d'impacte social

569 11/05/2015 Bestreta subvenció escola de música

570 11/05/2015 Terra d'estiu el Dau el 7

571 11/05/2015 Despeses setmanals

572 11/05/2015 Terrassa d'estiu al bar Mar Blau

573 11/05/2015 Requeriment garantia definitiva i documentació administrativa 
guingueta 4

574 11/05/2015 Requeriment garantia definitiva i documentació administrativa 
guingueta 5

575 12/05/2015 Contractació actuació Orquestres La Comparsa Festa Major 
Sant Pere

576 12/05/2015 Contractació actuació orquestra Gira-sol Festa Major Sant Pere 
2015

577 12/05/2015 Aprovació 1a certificació obres Odèon

578 12/05/2015 Retornar sanció de civisme al Sr. OW

579 12/05/2015 Terrassa d'estiu del Frankfurt Disset

580 12/05/2015 Requeriment documentació i garantia definitiva contracte 
subministrament tractor

581 13/05/2015 Estimació Responsabilitat Patrimonial Sr. M.S.M.

582 13/05/2015 Terrassa d'estiu del Frankfurt Chiky

583 13/05/2015 Baixa d'ofici

584 13/05/2015 Incoació ordre d'execució rial dels Oms, xx

585 13/05/2015 Aprovació factura JC Dulsat

586 13/05/2015 Desmuntar terrassa bar La Granja

587 13/05/2015 Desmuntar terrassa Bar Canet

588 13/05/2015 Despeses setmanals

589 13/05/2015 Atorgament autorització guingueta GU01

590 14/05/2015 Baixa definitiva SpectacularSpectacular

591 14/05/2015 Denegació venda ambulant xurros IA

592 14/05/2015 Denegació venda ambulant crepes DM

593 14/05/2014 Modificació pressupost per generació de crèdit

594 14/05/2015 Modificació de crèdit per generació de crèdit

595 15/05/2015 Incoació ordre d'execució Avinguda Maresme xx

596 15/05/2015 Rectificació decret 511/2015, de contractació personal Plans 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

Núm. Data Resum

Ocupacionals Diputació

597 15/05/2015 Avançament nòmina Sr. E.C.M.

598 15/05/2015 Modificació de pressupost mitjançant generació d'ingressos

599 15/05/2015 Resta subvenció Avinguda Maresme

600 15/05/2015 Concessió bestreta Sr. J.T.S.

6.- 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 10.45 hores
de tot el que jo com a secretàriacertifico.

La secretària L’alcaldessa

Núria Mompel i Tusell Blanca Arbell i Brugarola 
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