
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 30 DE DESEMBRE 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: 09.40 hores 
Hora que acaba: 10.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal.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 19.12.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació de la pròrroga conveni de col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants SA per a la utilitzacióde les 
instal·lacions de la cúpula.  

4) Relació de decrets des del dia 9 fins al dia 13 de desembre de 2013 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 



 
 

ORDINÀRIA DE DATA 19.12.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 19de desembre 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, sen’acordal’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  30 de desembre de 2013, de l’Ajuntament  
per import de 82.750,40 €,  corresponent a la relació de la mateixa data, la 
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 143,72 €, 
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 30 de desembre de 2013, per 
import de  82.750,40 €, corresponent a la relació F/2013/42 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2013, per 
import de 143,72 €,corresponent a la relació F/2013/9 de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, de la mateixa data. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I COMEDIANTS S.A. PER A LA UTILITZACIÓDE LES 
INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA.  
 
Atès que en data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departamentd’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants, SA, per a la utilització de lesinstal·lacions de la cúpula per dur a 
terme activitats docents de l’alumnat de batxillerat de lamodalitat d’arts, via arts 
escèniques, música i dansa. 
 



 
 

Atès que en data 4 d’octubre de 2012 es va signar un conveni relatiu al curs 
2012-2013, 
 
Atès que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament 
d’Ensenyament, com l’InstitutLluís Domènech i Montaner com Comediants, SA 
valoren positivament el desenvolupament de lacol·laboració iniciada, que fa 
possible el desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montanerdels estudis 
de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa. 
 
Atès que per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament ha instal·lat a 
l’Institut LluísDomènech i Montaner uns mòduls prefabricats que han dotat al 
centre de més espais ondesenvolupar de manera correcta el currículum de 
Batxillerat d’arts en la via d’arts escèniques,música i dansa.  
 
Atès que aquestes instal·lacions modulars tenen una sèrie de limitacions com 
ara l’alçadade l’espai i el tipus de terra que fan necessari poder continuar 
disposant d’un espai escènicadequat on impartir determinats ensenyaments 
com ara les assignatures d’Arts escèniques iHistòria de la música i la dansa. 
 
Atès que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i 
que d’aquesta parcel·laen forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, 
que és un espai idoni per programar aquestsensenyaments. 
 
Atès que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut 
Domènech i Montaner untotal de 66 alumnes (31 de primer curs i 35 de segon 
curs) per dur a terme aquests estudis durantel curs acadèmic 2013-2014. 
 
Atès que per aquest curs escolar continua essent necessària la utilització dels 
espais deComediants, SA per al desenvolupament d’algunes de les matèries de 
modalitat d’artsescèniques, música i dansa. 
 
Atès que durant els diversos cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta del 
Batxillerat d’ArtsEscèniques en el curs 2009-10, la col·laboració entre el 
personal docent de l’Institut LluísDomènech i Montaner i Comediants SA ha 
estat molt estreta.  
 
Atès que Comediants S.A. a petició de l’Institut Lluís Domènech iMontaner, ha 
aportat professionals de la seva borsa del sector d’arts escèniques, tant a 
nivellartístic com tècnic per tal de realitzar col·laboracions puntuals en forma de 
tallers monogràfics. 
 
Vist que es necessari la pròrroga del conveni esmentat, el qual es transcriu a 
continuació:   
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, 
SA, PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER 
DUR A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT 



 
 

DE LA MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA 
DURANT EL CURS 2013-2014 
 
A Canet de Mar, a 19 de desembre de 2013 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA la senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada 
pel Decret 169/2011, de 18 de gener, (DOGC núm. 5800, de 20.1.2011), actuant 
en l'exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de 
juliol, de delegació de competències (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PER COMEDIANTS, S.A. 
 
El senyor JBM, amb el NIF 37 675 229 X, president del Consell d’Administració 
de Comediants, S.A, (segons escriptura pública atorgada davant del notari 
MRBC, de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb el número de protocol 
2012/161 i, actuant en ús dels poders conferits segons escriptura pública 
atorgada davant de notari ASC, de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona, amb 
el número de protocol 657/1989), en nom i representació d’aquesta, amb adreça 
a la Riera Gavarra, 69, de Canet de Mar. 
 
MANIFESTEN: 
 
l. Que en data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, 
per a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats 
docents de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, 
música i dansa. 
 
II. Que en data 4 d’octubre de 2012 es va signar un conveni relatiu al curs 2012-
2013, 
 
III. Que tant l’Ajuntament de Canet de Mar, com el Departament d’Ensenyament, 
com l’Institut Lluís Domènech i Montaner com Comediants, SA valoren 
positivament el desenvolupament de la col·laboració iniciada, que fa possible el 
desenvolupament a l’Institut Lluís Domènech i Montaner dels estudis de 
batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa. 
 
IV. Que per al curs 2012-2013 el Departament d’Ensenyament ha instal·lat a 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner uns mòduls prefabricats que han dotat al 
centre de més espais on desenvolupar de manera correcta el currículum de 
Batxillerat d’arts en la via d’arts escèniques, música i dansa. Les instal·lacions 
modulars, però, tenen una sèrie de limitacions com ara l’alçada de l’espai i el 
tipus de terra que fan necessari poder continuar disposant d’un espai escènic 



 
 

adequat on impartir determinats ensenyaments com ara les assignatures d’Arts 
escèniques i Història de la música i la dansa. 
 
V. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que 
d’aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que és 
un espai idoni per programar aquests ensenyaments. 
 
VI. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut 
Domènech i Montaner un total de 66 alumnes (31 de primer curs i 35 de segon 
curs) per dur a terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2013-2014. 
 
VII. Que per aquest curs escolar continua essent necessària la utilització dels 
espais de Comediants, SA. per al desenvolupament d’algunes de les matèries de 
modalitat d’arts escèniques, música i dansa. 
 
VIII. Que durant els diversos cursos transcorreguts des de l’inici de l’oferta del 
Batxillerat d’Arts Escèniques en el curs 2009-10, la col·laboració entre el personal 
docent de l’Institut Lluís Domènech i Montaner i Comediants SA ha estat molt 
estreta. En aquest sentit, i d’acord amb el que preveien els convenis anteriors, 
Comediants S.A. a petició de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, ha aportat 
professionals de la seva borsa del sector d’arts escèniques, tant a nivell artístic 
com tècnic per tal de realitzar col·laboracions puntuals en forma de tallers 
monogràfics. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Comediants, SA i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la utilització de les instal·lacions de la Cúpula 
per dur a terme activitats docents de l’alumnat de Batxillerat de la modalitat 
d’arts, via arts escèniques, música i dansa de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
Segona.- El calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als criteris 
següents: 
 
- Es podrà utilitzar l’espai un màxim de quatre hores setmanals en horari 
exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, prèvia comunicació i 
autorització de Comediants, SA entre els mesos de setembre a juny. S’exclou 
explícitament d’aquest conveni el cap de setmana. 
- La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a estudi i 
viabilitat. 
 
Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització, 
manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst 
anteriorment, s’ha calculat un import mensual de 302,50 € IVA inclòs que s’haurà 
satisfer a Comediants, SA. A aquest import s’haurà d’afegir 302,50 € IVA inclòs 
per tal de cobrir les despeses ordinàries de les activitat que es realitzin i que 
requereixin assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges 
escenogràfics, utilització de vestuari, etc.) així com la presència de professionals 



 
 

de la borsa de la companyia Comediants SA, per dur a terme col·laboracions 
puntuals en forma de tallers monogràfics. La quantitat final serà de 605 € 
mensuals IVA inclòs que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà de satisfer a 
Comediants, aquesta es farà efectiva mensualment i es revisarà després del seu 
primer any de vigència, i així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal 
de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. No s’admetrà 
cap altre fórmula de revisió de preus. El sistema de calefacció anirà a càrrec de 
la partida 51 32100 21200 del pressupost vigent per al 2013 de l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb un import màxim de 500€. 
 
Quarta.- Per al curs 2013-14 L’Ajuntament de Canet de Mar farà una aportació 
de 6.050 € IVA inclòs, la qual es farà efectiva dividida en 10 mensualitats i a mes 
vençut, aplicant-se la part corresponent a l’any 2013, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 51 3210020200 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2013. En tenir aquest conveni una durada plurianual, l’Ajuntament de Canet de 
Mar haurà de consignar en el pressupost de cada exercici la quantitat que 
correspongui, quedant condicionada la seva efectivitat a l’existència de 
consignació suficient. Quant als cursos següents els anteriors imports seran 
actualitzats de conformitat amb el que disposa a la clàusula tercera. 
 
Cinquena.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única 
persona, que serà la persona docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots 
els casos les activitats hauran de conviure amb les que estigui realitzant la 
companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà sempre en compte els horaris 
establerts per l’Institut, els respectarà al màxim i farà possible que les sessions 
es puguin dur a terme en tots els casos. 
 
Sisena.- Obligacions de les parts: 
 
a) Ajuntament de Canet de Mar: 

 
1. Aportar el preu mensual previst a la clàusula 3. 
2. Aportar el sistema de calefacció de l’espai. 
 
b) Comediants, SA: 

 
1. Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
2. Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal de la 
companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament de 
les instal·lacions. 
3. Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i fer 
possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
4. A aportar la borsa de professionals del sector d’arts escèniques, tant a nivell 
artístic com tècnic, d’acord amb la petició que abans de l’inici de cada curs 
efectuarà l’Institut Lluís Domènech i Montaner, un cop analitzada la viabilitat i el 
pressupost de la proposta. 
 
c) Departament d’Ensenyament: 

 
1. Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 
l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries relacionades amb la 



 
 

via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats lectives que s’imparteixen 
en l’espai Cúpula de Comediants. 
2. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels 
horaris de les matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i 
dansa, quan les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la utilització de 
l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en compte els horaris especificats en la 
clàusula segona. 
3. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner presentarà abans de l’inici 
de cada curs la proposta de col·laboracions especialitzades a través de la borsa 
de professionals de la companyia Comediants SA, que es pretén dur a terme, així 
com una memòria detallada d’aquestes col·laboracions i el cost final que han 
representat a final de cada curs. 
 
Setena.- Comissió de seguiment: 
 
A fi d’impulsar els objectius d’aquest conveni, es constituirà una comissió de 
seguiment que vetllarà pel seu correcte desenvolupament, i establirà el programa 
de les actuacions necessàries per a dur-lo a terme. La comissió es reunirà 
almenys un cop a l’any. La comissió estarà formada per: un representant del 
Departament d’Ensenyament, un representant de l’Ajuntament de Canet i un 
representant de Comediants S.A. 
 
Vuitena.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, amb 
efectes des de l’1 de novembre de 2013 i fins el 31 de desembre de 2014. Podrà 
prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries 
en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència. 
 
Novena.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
Desena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, 
la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del 
Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via 
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Així mateix, es podrà 
interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant de la persona titular del Departament d’Ensenyament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el què 
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar triplicat i, en prova 
de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra. 

 
Vist l’informe emès per la tècnic municipal d’Ensenyament, Maria Artigas Gurri, 
el qual es transcriu a continuació: 

 



 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació al conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per la utilització de les 
instal·lacions de la Cúpula per dur a terme activitats docents de Batxillerat de la 
modalitat d’arts, via arts escèniques, música i dansa durant el curs 13-14, emet el 
següent: 
 
INFORME 
 
En data 22 de gener de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació,  l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per a 
la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats docents 
de l’alumnat de batxillerat de la modalitat d’arts, via arts escèniques, música i 
dansa 
 
Durant els anys 2011 i 2012 s’ha tramitat la renovació del el conveni esmentat ja 
que l’oferta formativa que l’origina s’ha mantingut al municipi. Per al curs 2013-
2014 hi ha matriculats a l’institut 66 alumnes per cursar aquests estudis, la qual 
cosa fa que les necessitats d’espai i de suport tècnic que es preveuen al conveni 
no hagin variat respecte del curs anterior. Aquestes necessitats són: 
 
- Ús de l’espai de la Cúpula un màxim de 4 hores setmanals en horari de matí 

durant els mesos de setembre a juny.  
- Assessorament tècnic i assistències especialitzades en forma de tallers i 

monogràfics. 
 
L’import final de l’aportació econòmica que ha de fer l’Ajuntament de Canet de 
Mar s’estableix en 6.050€ anuals, IVA inclòs, el qual s’haurà de fer en les 
anualitats 2013 i 2014 amb càrrec a la partida 51 32100 20200. Per a l’anualitat 
2013 hi ha consignació pressupostària suficient (retenció de crèdit núm. 1053). 
 
Pel que fa a la vigència s’estableix que sigui d’un any i que es pugui prorrogar de 
manera expressa en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva 
vigència. 
 
Tot el que s’informa perquè s’actuï segons criteri superior. 
 

Vist això i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA, per 
a la utilització de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme activitats 
docents de l’alumnat de batxillerat en la modalitat d’arts escèniques.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.815 euros del curs 2013-2014 aplicable a 
l’any 2013 amb càrrec a la partida 51 32100 20200 del pressupost vigent de 
2013. 
 



 
 

TERCER.-Consignar una partida al pressupost per a l’exercici 2014 de 3.630 
euros, en concepte de despeses per a la utilització de les instal·lacions de la 
cúpula de Comediants, SA. 
 
QUART.-Facultar l’alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a Comediants, SA, als Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental i a l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL 5 DE DESEMBREDE 
2013 
 
Núm. Data Resum 
1359 09/12/2013 Requeriment a Fundació Privada Pere Tarrés constitució garantia definitiva 
1360 09/12/2013 Incoació procediment restauració i paralització obres, riera Gavarra, 55 
1361 09/12/2013 Autorització festa Celler de l'Abril 
1362 09/12/2013 Autorització festa Dau al Set 
1363 10/12/2013 Assabentat botiga roba C/ Ample, XX 
1364 10/12/2013 Llicència ús puntual parada plaça mercat AR 
1365 10/12/2013 Llicència parada plaça mercat MTN 
1366 10/12/2013 Contractació obres pavimentació antic Camí d'Arenys 
1367 10/12/2013 Atorgament nou termini obres Cinema Miramar 
1368 10/12/2013 Contractació tancament parcs infantils 
1369 10/12/2013 Contractació redacció plan d'autoprotecció 
1370 10/12/2013 Registre entitats Associació de Mares i  
1372 11/12/2013 Retrotraure actuacions practicades expedient 92054 
1373 11/12/2013 Anul·lació expedient 96201 per resultat negatiu 
1374 11/12/2013 Baixa per identificació estranger expedient P130727958 
1375 11/12/2013 Baixa per identificació estranger expedient P130730549 
1376 11/12/2013 Reportatge periodístic esportiu Barça TV 
1377 11/12/2013 Contractació servei suport redacció pla estratègic 
1378 11/12/2013 Despeses setmanals 
1379 11/12/2013 Autorització terrassa hivern bar Nou Sol i Ombra 
1380 12/12/2013 Modificació pressupost per generació de crèdit 
1381 12/12/2013 Modificació pressupost per transferència de crèdit 
1382 12/12/2013 Nomenament instructor expedients sancionadors 
1383 12/12/2013 Delegació inspector revista armes 
1384 12/12/2013 Imposició tercera multa Hotel Carlos 
1385 12/12/2013 Resolució sancionadora animals IG 
1386 12/12/2013 Resolució sancionadora animals JA 
1387 12/12/2013 Requeriment garantia definitiva contracte redacció projectes Odèon 
1388 13/12/2013 Terrassa hivern bar El Gra 



 
 

Núm. Data Resum 
1389 13/12/2013 Incoació sancionador escombraries particular JRP 
1390 13/12/2013 Incoació sancionador escombraries particular IADR 
1391 13/12/2013 Incoació sancionador escombraries particular OQC 
1392 13/12/2013 Adjudicació contracte rènting control de presència 
1393 13/12/2013 Imposició sisena multa c/ Xarò Baix, XX 
1394 13/12/2013 Contractació manteniment ascensors biblioteca, Casa Museu i Policia 
1395 13/12/2013 Adscripció personal PL a torns especials 

 
5.- 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 10.00 
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


