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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE DATA 
16 DE GENER 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: 19.40 hores 
Hora que acaba: 20.25 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: Cati Forcano 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 09.01.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació de l’esborrany del conveni per al compliment sentència judicial ferma 
4) Acceptació de l’atorgament dels ajuts de menjador del curs 2013-2014 
5) Aprovació convocatòria de la 8a edició de la Beca d’Investigació Raimon Bonal i de 

Falgàs 
6) Relació de decrets des del dia 30 de desembre de 2013 fins al dia 3 de gener de 

2014 
7) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 09.01.13 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 9 de gener 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, per 
unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASS UMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Declaració de fermesa de la Sentència núm. 547/2013, dictada per la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 285/2009, interposat 
per la Sra. ALLC i d’altres contra la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques que declarà inadmissible el recurs d’alçada interposat contra l’acord 
de la CTUB de 17.12.2009 d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les 
NNSS de planejament al polígon d’actuació urbanística Santíssima Trinitat de Canet 
de Mar. 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació del Secretari del Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de 
Barcelona, dictada el dia 8 de gener de 2014, per la qual es dóna per rebut l’expedient 
administratiu i annex aportat per l’Ajuntament en el RCA 182/2013 B (Sorea, SA v/s 
Ajuntament de Canet de Mar) i atorga un termini de cinc dies a l’actora per a 
al·legacions. 
 
2.3.- Diligència d’Ordenació del Secretari del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictada el dia 9 de gener de 2014, per la qual es té per presentada la 
demanda de lesivitat  (RCA 10/2014-B) i amb caràcter previ a decidir sobre la seva 
admissió a tràmit requereix a l’Ajuntament que aporti còpia de l’expedient administratiu 
en el termini de 10 dies. 
 
2.4.- Diligència d’Ordenació del Secretari del Jutjat contenciós administratiu núm. 14 
de Barcelona, dictada el dia 9 de gener de 2014, per la qual es requereix a 
l’Ajuntament que completi l’expedient administratiu, en el termini de deu dies, relatiu al 
RCA 382/2013 A, interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra la 
moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament a favor de la sobirania fiscal. 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ESBORRRANY DEL CONVENI PER AL CO MPLIMENT 
D’UNA SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA 
 

A requeriment de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es retira de la seva 
publicació al web institucional el text d’aquest punt de la Junta de Govern Local.  
 

 
4.- ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DELS AJUTS DE MENJAD OR DEL CURS 
2013-2014 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
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En data 7 de gener de 2014 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme sobre 
la resolució l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2013-2014.   
 
 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€ 
Col·legi FEDAC- Sta. Rosa de  Lima 6  alumnes   3.397,60€ 
Col·legi La Presentació 1 alumne      527,00€ 
Escola Sant Andreu de LLavaneres 1 alumne      644,80€ 
Escola Sant Pau  1 alumnes    .... 

TOTAL 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, 527,00€ per als alumnes d’ Educació Infantil i 
Primària, i 186,00€ per als alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria. 
L’import final dels ajuts atorgats al municipi de Canet de Mar,  és de 44.540,80€.  
 
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 relació al cobrament de l’import de la subvenció el Consell Comarcal del Maresme 
efectua al llarg dels curs el pagament de dos imports en concepte de bestreta a compte i 
un cop justificada la subvenció es procedeix a la liquidació final.  

 
Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts de menjadors als diferents alumnes de 
Canet de Mar per al curs 2013-2014 per import de 44.540,80€ 
 
SEGON.- Reconèixer la obligació de transferir als centres educatius on es troben 
escolaritzar els diferents alumnes els imports corresponents.  
 
TERCER.- Tramitar el pagament d’una primera bestreta a compte de la subvenció 
corresponent a un terç de la mateixa per a cadascun dels centres educatius on es 
troben escolaritzats els infants beneficiaris. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria Municipal.  
 
5.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE LA 8a EDICIÓ DE LA BE CA 
D’INVESTIGACIÓ RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
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Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre l’acord de convocar la Beca d’Investigació Local “Raimon Bonal i de Falgàs” a 
proposta del col·lectiu ciutadà “Raimon Bonal i de Falgàs” de forma bianual 
 
Atès que enguany s’ha de convocar la 8ena edició de la Beca d’Investigació Raimon 
Bonal i de Falgàs.   

 
Atès que els membres del comitè de selecció de la Beca van manifestar la necessitat 
de direccionar i orientar les bases de la Beca, tal com es recull a l’acta de la sessió de 
la comissió de la setena edició de la beca encarregada de seleccionar el projecte 
guanyador que es reuní el 19 de maig de 2012.  
 
Atès que s’ha acordat amb els membres del comitè de la beca de modificar els punts 
2, 3 , 4, 5, 6, 7 de les bases de la beca, el contingut dels quals s’estableix per a la 
propera edició de la manera següent: 
 

Base 2: S’atorgarà a un projecte d’investigació de qualsevol perfil, en estudis 
transversals i diacrònics (present, passat i/o futur) de qualsevol àrea de 
coneixement, l'objecte del qual sigui Canet: Canet i la seva economia, Canet i 
l’anàlisi dels principals fenòmens sociològics, Canet i la configuració territorial, 
Canet i l’evolució de la demografia, Canet i la recuperació de la memòria 
col·lectiva oral i escrita, Canet i la seva inserció en la societat del coneixement, 
Canet i la seva història, Canet i l’anàlisi del medi natural, Canet i l’art i la 
cultura, etc. 

 
Base 3: Hi podran concórrer projectes plantejats tant individualment com en 
grup o equip de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom 
adreça i telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun dels 
membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi estat 
guardonat en edicions anteriors si no han transcorregut com a mínim dues 
convocatòries. En la mateixa edició de la beca només es pot concórrer com a 
autor en un únic projecte quan es plantegi individualment, o com a màxim en 
dos projectes quan el plantejament d’un d’aquest sigui en grup.  

 
Base 4: Es poden presentar projectes de format, extensió i configuració lliures. 
Hauran d’expressar clarament l’objectiu o objectius de la proposta, la 
metodologia aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia bàsica de 
referència.  Els projectes han de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els 
estudis previs en els que s’hagin basats 

 
Base 5: Els projectes concursants es presentaran, per triplicat en paper, de l’1 
de febrer al 31 de març de l’any 2014, al registre de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i, també, en format electrònic. 

 
Base 7: Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i 
formada per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
analitzarà i avaluarà tots els projectes, i en seleccionarà aquell que, segons el 
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seu criteri, sigui mereixedor de la Beca. A més a més, del currículum del 
concursant i del projecte presentant, es valorarà la projecció pràctica de la 
proposta per al municipi. 
 

Atès que, conforme a la proposta de modificació, les bases de la 8a Beca que s’ha de 
convocar  enguany serien les següents:  
 

BASES DE LA CONVOCATÓRIA RAIMON BONAL I DE FALGÀS: 8ena edició 
 

1. La convocatòria de la beca serà biennal. 
 
2. S’atorgarà a un projecte d’investigació de qualsevol perfil, en estudis 

transversals i diacrònics (present, passat i/o futur) de qualsevol àrea de 
coneixement, l'objecte del qual sigui Canet: Canet i la seva economia, Canet i 
l’anàlisi dels principals fenòmens sociològics, Canet i la configuració territorial, 
Canet i l’evolució de la demografia, Canet i la recuperació de la memòria 
col·lectiva oral i escrita, Canet i la seva inserció en la societat del coneixement, 
Canet i la seva història, Canet i l’anàlisi del medi natural, Canet i l’art i la 
cultura, etc. 
 

3. Hi podran concórrer projectes plantejats tant individualment com en grup o 
equip de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom adreça i 
telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun dels 
membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi estat 
guardonat en edicions anteriors si no han transcorregut com a mínim dues 
convocatòries. En la mateixa edició de la beca només es pot concórrer com a 
autor en un únic projecte quan es plantegi individualment, o com a màxim en 
dos projectes quan el plantejament d’un d’aquest sigui en grup.  
 

4. Es poden presentar projectes de format, extensió i configuració lliures. Hauran 
d’expressar clarament l’objectiu o objectius de la proposta, la metodologia 
aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia bàsica de referència.  Els 
projectes han de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els estudis previs 
en els que s’hagin basats 
 

5. Els projectes concursants es presentaran, per triplicat en paper, de l’1 de febrer 
al 31 de març de l’any 2014, al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar i, 
també, en format electrònic. 
 

6. La Beca està dotada amb 5.000 euros, que es concediran a un sol projecte, i el 
seu autor, si és el cas, el responsable de l’equip en representació seva – la 
rebrà fraccionada en quatre pagaments de 1.250 euros: el primer en el moment 
de la concessió, el segon al cap de quatre mesos, el tercer al cap de vuit 
mesos, i el quart al cap d’un any, quan lliuri el treball acabat. 

 
7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 

per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
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analitzarà i avaluarà tots els projectes, i en seleccionarà aquell que, segons el 
seu criteri, sigui mereixedor de la Beca. A més a més, del currículum del 
concursant i del projecte presentant, es valorarà la projecció pràctica de la 
proposta per al municipi. L’acta amb el veredicte de la Comissió es farà pública 
en el termini màxim de dos mesos. 

 
8. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels 

projectes concursants no assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 

 
9. La dotació de la Beca no es dividirà mai entre dos treballs de recerca diferents; 

si la Comissió, però, considera que un segon projecte també és mereixedor de 
la Beca, podrà recomanar a l’entitat  convocant la conveniència de dotar 
excepcionalment una segona Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà o no segons els seus recursos 
pressupostaris. 

 
10.  El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 

 
11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà un tutor, de comú acord amb 

el mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la 
Beca, d’acord amb la Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 
incompleix greument els compromisos contrets. 

 
12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà 

de lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en català. El 
treball es pot presentar en qualsevol suport que s’adapti a les necessitats del 
projecte. Si el producte és un document textual, aquest tindrà, amb una 
extensió de 75 a 250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies de 70 espais 
aproximadament).Es presentaran dues còpies impreses i relligades, i també en 
suport informàtic compatible per a PC, i en condicions per a la seva edició 
immediata. En cas que el resultat de la investigació es presenti en un format no 
textual i en suport informàtic, aquest ha de ser llegible pels programaris 
estàndards de PC utilitzats per l’Ajuntament. Les dues còpies del treball 
quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar i seran dipositats a 
l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a disposició del públic per a 
la seva consulta. A petició de l’investigador, l’entitat convocant podrà prorrogar 
el termini de lliurament del treball fins a un màxim d’un any 

 
13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la Beca cediran a l’Ajuntament de 

Canet de Mar el drets d’edició i renunciaran als drets d’explotació 
corresponents a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit 
territorial de l’Estat Espanyol. També es comprometen a adequar els originals 
del treball – si convingués - i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. Prèvia autorització de l’Ajuntament i en el cas que el treball 
no s’hagi publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en aquesta edició 
s’haurà de fer constar que el treball va rebre la VIIIa Beca Raimon Bonal. 
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14. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases. 

 
Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar la proposta del Comitè de selecció de la Beca Bonal pel que fa al 
canvi dels els punts 2, 3 , 4, 5, 6, 7  les bases de la convocatòria de la 8a edició de la 
Beca d’investigació.  
 
SEGON.- Convocar la 8ena edició de la Beca d’Investigació Local “Raimon Bonal i de 
Falgàs” amb  les bases següents:  
 

1. La convocatòria de la beca serà biennal. 
 
2. S’atorgarà a un projecte d’investigació de qualsevol perfil, en estudis 

transversals i diacrònics (present, passat i/o futur) de qualsevol àrea de 
coneixement, l'objecte del qual sigui Canet: Canet i la seva economia, Canet i 
l’anàlisi dels principals fenòmens sociològics, Canet i la configuració territorial, 
Canet i l’evolució de la demografia, Canet i la recuperació de la memòria 
col·lectiva oral i escrita, Canet i la seva inserció en la societat del coneixement, 
Canet i la seva història, Canet i l’anàlisi del medi natural, Canet i l’art i la 
cultura, etc. 
 

3. Hi podran concórrer projectes plantejats tant individualment com en grup o 
equip de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom adreça i 
telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun dels 
membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi estat 
guardonat en edicions anteriors si no han transcorregut com a mínim dues 
convocatòries. En la mateixa edició de la beca només es pot concórrer com a 
autor en un únic projecte quan es plantegi individualment, o com a màxim en 
dos projectes quan el plantejament d’un d’aquest sigui en grup.  
 

4. Es poden presentar projectes de format, extensió i configuració lliures. Hauran 
d’expressar clarament l’objectiu o objectius de la proposta, la metodologia 
aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia bàsica de referència.  Els 
projectes han de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els estudis previs 
en els que s’hagin basats 
 

5. Els projectes concursants es presentaran, per triplicat en paper, de l’1 de febrer 
al 31 de març de l’any 2014, al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar i, 
també, en format electrònic. 
 

6. La Beca està dotada amb 5.000 euros, que es concediran a un sol projecte, i el 
seu autor, si és el cas, el responsable de l’equip en representació seva – la 
rebrà fraccionada en quatre pagaments de 1.250 euros: el primer en el moment 
de la concessió, el segon al cap de quatre mesos, el tercer al cap de vuit 
mesos, i el quart al cap d’un any, quan lliuri el treball acabat. 
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7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 

per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
analitzarà i avaluarà tots els projectes, i en seleccionarà aquell que, segons el 
seu criteri, sigui mereixedor de la Beca. A més a més, del currículum del 
concursant i del projecte presentant, es valorarà la projecció pràctica de la 
proposta per al municipi.L’acta amb el veredicte de la Comissió es farà pública 
en el termini màxim de dos mesos. 

 
8. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels 

projectes concursants no assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 

 
9. La dotació de la Beca no es dividirà mai entre dos treballs de recerca diferents; 

si la Comissió, però, considera que un segon projecte també és mereixedor de 
la Beca, podrà recomanar a l’entitat  convocant la conveniència de dotar 
excepcionalment una segona Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà  o no segons els seus recursos 
pressupostaris. 

 
10.  El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 

 
11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà un tutor, de comú acord amb 

el mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la 
Beca, d’acord amb la Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 
incompleix greument els compromisos contrets. 

 
12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà 

de lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en català. El 
treball es pot presentar en qualsevol suport que s’adapti a les necessitats del 
projecte. Si el producte és un document textual, aquest tindrà, amb una 
extensió de 75 a 250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies de 70 espais 
aproximadament).Es presentaran dues còpies impreses i relligades, i també en 
suport informàtic compatible per a PC, i en condicions per a la seva edició 
immediata. En cas que el resultat de la investigació es presenti en un format no 
textual i en suport informàtic, aquest ha de ser llegible pels programaris 
estàndards de PC utilitzats per l’Ajuntament. Les dues còpies del treball 
quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar i seran dipositats a 
l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a disposició del públic per a 
la seva consulta. A petició de l’investigador, l’entitat convocant podrà prorrogar 
el termini de lliurament del treball fins a un màxim d’un any 

 
13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la Beca cediran a l’Ajuntament de 

Canet de Mar el drets d’edició i renunciaran als drets d’explotació 
corresponents a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit 
territorial de l’Estat Espanyol. També es comprometen a adequar els originals 
del treball – si convingués - i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. Prèvia autorització de l’Ajuntament i en el cas que el treball 
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no s’hagi publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en aquesta edició 
s’haurà de fer constar que el treball va rebre la VIIIa Beca Raimon Bonal. 

 
14. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 

pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases. 
 
TERCER.- Notificar l’adopció d’aquest acord al Col·lectiu Raimon Bonal i de Falgàs i 
els centres d’investigació que es creguin oportuns per a la difusió d’aquesta 
convocatòria.  
 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta despesa a l’existència de consignació 
pressupostaria adequada i suficient en l’exercici pressupostari corresponent.  
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16 FINS AL 27 DE  DESEMBRE DE 2013 
 
Núm. Data Resum  
1465 30/12/2013 Ampliació subvenció colla de reis 

1466 30/12/2013 Contractació servei vigilància de la salut treballadors Ajuntament 

1467 30/12/2013 Contractació servei vigilància de la salut treballadors OA Ràdio Canet 

1468 30/12/2013 Nomenament Secretària acctal. 

1469 30/12/2013 Contractació servei audiovisual i suports multimèdia 

1 02/01/2014 Autorització espectacle màgia celler de l'abril 

2 02/01/2014 Adhesió pla agrupat Diputació 2014 

3 02/01/2014 Autorització temporal terrassa d'hivern La Gelateria 

4 03/01/2014 Adjudicació contracte redacció projecte i direcció obres Odèon 
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7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.25 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


