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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
3 DE MARÇ DE 2004 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraixedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Propostes de despesa 
3)  Retencions de crèdit 
4)  Adhesió al servei de l’observatori del mercat laboral del Maresme 
5)  Imposició sancions infraccions de trànsit 
6)  Conveni amb l’institut del teatre i l’Ajuntament de Canet 
7)  Aprovació el nou protocol del programa “Anem al Teatre” cursos 2004-2008 de 

la Diputació de Barcelona 
8)  Aprovació inicial projecte “Descoberta i revalorització de les aigües 

subterrànies” 
9)  Pagaments dels ajuts de menador escolar 1r trimestre del curs 2003-2004 
10) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 25 de 
febrer de 2004 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES. RELACIÓ 3-03-2004 

 
Vista la relació de despeses de data 3 de març de 2004, per import de 14.300,57 
EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost  any 2004, pròrroga del 2003, aprovat per D.A. de data 
31-12-03. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 3 de març de 2004, per import 
de 14.300,57 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004, pròrroga del 
2003. 

 
3.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 955 
al 1029 de la relació núm. 7/04 del pressupost ordinari, segons la relació adjunta i el 
núm. 69 de l’OO AA Radio Canet. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2003, prorrogat pel 2004, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 7/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 74.324,02 Eur. i la 
retenció de crèdit núm. 69 de l’OO AA Ràdio Canet. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
4.- ADHESIÓ AL SERVEI DE L’OBSERVATORI DEL MERCAT LABORAL DEL 
MARESME 

 
Atès que en el Ple del Consell Comarcal del Maresme, del qual forma part l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 20 de gener de 2004, es va aprovar, 
entre d’altres, l’acord quina part dispositiva resulta del tenor literal següent: 

 
“PRIMER.- APROVAR el conveni marc entre el Consell Comarcal del Maresme i els 
Ajuntaments de la comarca per a l’adhesió al Servei de l’Observatori del Mercat Laboral del 
Maresme, d’acord amb el text que s’adjunta al present acord, formant-ne part del mateix a tots 
els efectes legals. 

 
SEGON.- FACULTAR el Sr. President tan àmpliament com en dret sigui possible per a la 
signatura dels convenis particulars, així com de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del precedent acord. 

 
TERCER.- DONAR TRASLLAT dels precedents acords als Ajuntaments de la comarca per al 
seu coneixement i als efectes escaients. 

QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a la Intervenció de Fons de la Corporació. 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT dels precedents acords, a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a 
l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 
No obstant això, el Ple decidirà el que cregui més convenient.” 

 
Atès que el Servei de l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme ha estat 
proporcionant, fins al dia d’avui, informació útil i actualitzada sobre diversos factors 
socioeconòmics que poden ser utilitzats per diverses regidories. 

 
Atès que enguany el Servei de l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme amplia el 
seu servei per tal de fer arribar a cada ajuntament, de manera mensual, informació 
detallada i específica a cada municipi, fet que afavorirà el grau de coneixement de les 
variables que incideixen en els nivells d’ocupació del nostre municipi i de la comarca. 

 
Atès que la proposta de conveni és la que segueix: 

 
“CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER L’ADHESIÓ AL SERVEI DE L’OBSERVATORI DEL 
MERCAT LABORAL DEL MARESME. 
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A Mataró, ..................... (data) 

 
REUNITS 

 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Manuel Mas Estela, que actua en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
D’altra part, l’Il·lm. Sr. …………….., que actua en qualitat d’alcalde de l’ajuntament de...... 

 
MANIFESTEN 

 
Primer.- Que la Diputació de Barcelona, davant la creixent necessitat de planificar polítiques 
actives locals cada vegada més ajustades a les necessitats reals del territori va crear l’any 
1996 la Xarxa d’Observatoris del Mercat de Treball, a la qual es va adherir l’Observatori del 
Maresme. 

 
Segon.- Que a l’octubre de l’any 2001, en el marc dels Pactes Territorials per l’Ocupació de la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme reactiva l’Observatori del Mercat 
Laboral del Maresme mitjançant la contractació  d’una tècnica especialista, i amb el fi de 
conèixer en profunditat i difondre la realitat socioeconòmica del territori amb informació 
actualitzada i comparativa, per a orientar la planificació, el seguiment i l’avaluació de les 
polítques actives d’ocupació i desenvolupament local. 

 
Tercer.- Que la difusió de l’anàlisi socioeconòmic als tècnics i polítics locals s’ha fet fins a 
l’actualitat mitjançant l’elaboració i publicació electrònica d’un informe trimestral d’abast 
comarcal, i l’atenció de totes aquelles sol·licituds d’informació fetes pels tècnics municipals. 

 
Quart.- Que la necessitat de tenir informació socioeconòmica actualitzada i comparada a nivell 
municipal ha disparat el nombre de sol·licituds d’informació estadística fetes pels ajuntaments 
de la comarca a l’Observatori. 

 
Cinquè.- Que davant aquesta creixent necessitat municipal, i per tal de fer cada vegada més 
eficient la tasca de l’Observatori, és crucial l’elaboració d’un informe mensual amb dades del 
mercat laboral i de l’activitat econòmica amb un nivell d’anàlisi municipal, i l’organització de 
sessions  formatives  en  el  camp  de  l’anàlisi  socioeconòmic  comarcal  per  als  tècnics  de 
promoció econòmica de l’ajuntament. 

 
PACTES 

 
Primer.- L’Ajuntament de ............................... aportarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat de 400€ anuals per l’adhesió al Servei de l’Observatori del Mercat Laboral del 
Maresme. 

 
Segon.- El Consell comarcal del Maresme es compromet a: 

 
a)  trametre mensualment a l’Ajuntament de ........................... un informe amb dades del 

mercat de treball i de l’activitat econòmica del municipi per tal que en faci l’ús que 
consideri més adient. 
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b)  organitzar trimestralment una sessió formativa en el marc de l’anàlisi de la realitat 
socioeconòmica   comarcal   adreçada   als   tècnics   de   Promoció  Econòmica  de 
l’Ajuntament de ...................... 

c)  respondre a totes aquelles consultes estadístiques o d’anàlisi que els tècnics de 
l’Ajuntament de ...................... adrecin a l’Observatori i que complementin la informació 
palesa a l’informe mensual. 

 
Tercer.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. La seva 
durada  és  d’un  anys,  prorrogable  tàcitament  per  períodes  successius  d’igual  durada.  No 
obstant, les parts podran instar unilateralment l’acabament del conveni, mitjançant notificació 
per escrit a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos abans del venciment d’algun 
dels períodes anuals de vigència. 

 
Quart.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 

 
a)   El mutu acord entre les parts. 
b)   La no pròrroga d’acord amb allò previst a la clàusula tercera. 
c)   L’incompliment per alguna de les parts de les clàusules acordades. 
d)   Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Signar  el  conveni  marc  entre  el  Consell  Comarcal  del  Maresme  i 
l’ajuntament de Canet de Mar per a l’adhesió al Servei de l’Observatori del Mercat 
Laboral del Maresme. 

 
SEGON.- Assignar la despesa de 400€ que suposarà la signatura del conveni a la 
partida 60-622-22709 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 
2004. 

 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 
5.- IMPOSICIÓ SANCIONS INFRACCIONS TRÀNSIT 

 
Resultant que s’ha iniciat expedient sancionador per part de l’autoritat competent com 
a conseqüència dels fets constitutius de les infraccions als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, mitjançant les denúncies 
formulades pels agents de l’autoritat encarregats dels serveis de vigilància i control de 
circulació. 

 
Resultant  que  les  denúncies  s’han  formulat  als  presumptes  infractors  que  es 
relacionen en l’annex que s’adjunta. 

 
Resultant que les denúncies han estat notificades als presumptes infractors, als quals 
se’ls ha concedit un termini de quinze dies per formular les al·legacions que considerin 
adients per a la defensa dels seus interessos. 
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Resultant que havent transcorregut el termini reglamentari sense que consti haver-se 
formulat cap al·legació ni prova que desvirtuï els fets denunciats i, que d’acord amb la 
presumpció de veracitat que l’art. 76 del RDL 339/90 de 2 de març, atorga a les 
denúncies efectuades pels agents de l’Autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, 
s’ha de presumir legalment que la comissió de les infraccions denunciades, de 
conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Imposar a tots els infractors que es relacionen en l’annex núm lot 311 que 
s’adjunta a aquest acord, que s’inicia amb 053711 i acaba amb 054715, la sanció per 
l’import que s’especifica, amb motiu de la infracció de les normes sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial que ha donat lloc a la incoació dels 
expedients administratius que consten en l’annex esmentat. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’OALGT de la Diputació de Barcelona, perquè 
procedeixi, d’acord amb el conveni aprovat per l’organisme esmentat amb aquest 
Ajuntament,   a   notificar   reglamentàriament,  de   forma   individual,   les   sancions 
imposades. 

 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CURS 
2003-2004 

 
Atès que el curs 2001-2002 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona per la realització d’uns tallers de 
teatre al centre d’ensenyament secundari Lluís Domènech i Montaner. 

 
Atès que entre les finalitats de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona figura 
la promoció de les arts de l’espectacle i la cooperació en la divulgació i suport a les 
activitats que dins l’àmbit dels seus objectius es duguin a terme per part d’altres 
administracions. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet i l’Institut del Teatre tenen interès de seguir amb la 
realització d’uns tallers de teatre als alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Lluís Domènech i Montaner pel curs 2003-2004. 

 
Atès que la despesa prevista que comporta la signatura d’aquest conveni s’autofinança 
en el 50% del seu cost amb les aportacions municipals i l’altre 50% l’assumeix l’Institut 
del Teatre a càrrec en el capítol 1 del pressupost vigent. 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 40/2003 de  17  de  juny, de  conformitat amb la  proposta de la  Tinència de 
l’Alcaldia d’Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el 50% de la despesa que pertoca a l’Ajuntament 2.107’50€, pels 
tallers de teatre a l’Institut Lluís Domènech, durant aquest curs 2003-2004. 

 
SEGON.- Practicar una liquidació a la finalització de l’activitat i en el supòsit que s’hagi 
produït un excés en la despesa prevista, aquest serà assumit per l’Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona. 

 
7.- APROVACIÓ DEL NOU PROTOCOL DEL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” 
CURSOS 2004-2008, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
Atès que el curs 2001-2002 es va signar el protocol d’adhesió al programa “Anem al 
Teatre” amb la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que la participació en aquest programa durant el curs 2002-2003, ha anat creixent 
progressivament fins a assolir una xifra de 203 municipis, 751 escoles, 1.653 funcions i 
288.011 espectadors d’educació infantil, primària i secundària. 

 
Atès que la vigència del protocol d’adhesió al programa “Anem al Teatre” que es va 
signar entre les dues institucions finalitza aquest curs 2003-2004. Si es vol continuar 
participant en el programa cal procedir a la renovació del protocol de conformitat. 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 40/2003 de  17  de  juny, de  conformitat amb la  proposta de la  Tinència de 
l’Alcaldia d’Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el nou protocol d’adhesió al programa “Anem al Teatre” pels cursos 
2004-2008, a signar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per continuar participant en aquesta campanya. 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde president, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents que siguin necessaris en relació a aquest acord. 

 
8.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE DESCOBERTA I REVALORITZACIÓ DE 
LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DE CANET DE MAR 

 
Atès que L’Associació Cultural Plataforma Odeón, vocalia de Medi Ambient, ha 
manifestat a aquest Ajuntament la seva intenció de sol·licitar a la Fundació La Caixa 
una subvenció per desenvolupar part del projecte “descoberta i revalorització de les 
aigües subterrànies de Canet de Mar”. 

 
Atès que aquest Ajuntament considera l’esmentat projecte d’un alt valor ambiental, ja 
que permetrà disposar d’un inventari dels recursos hídrics existents al nostre terme 
municipal, que actualment estan infrautilitzats. 
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Vist el projecte de descoberta i revalorització de les aigües subterrànies de Canet de 
Mar, redactat pel Sr. Albert Herrero Izquierdo per encàrrec de l’entitat Associació 
cultural plataforma Odeón, vocalia de medi ambient, “Fot-li castanya”. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de medi ambient municipal, Sr. Miguel Carrión 
Molina, en data 1 de març de 2004. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de descoberta i revalorització de les aigües 
subterrànies de Canet de Mar, redactat pel Sr. Albert Herrero Izquierdo per encàrrec 
de l’entitat Associació cultural plataforma Odeón, vocalia de medi ambient, “Fot-li 
castanya”. 

 
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP i al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial, quedant l’expedient a disposició de qualsevol que el 
vulgui examinar per deduir-ne al·legacions. Si no es produïssin al·legacions es 
considerarà aprovat definitivament. 

 
9.- PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 1R. TRIMESTRE DEL 
CURS 2003-2004 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 4 de febrer de 2004 ha rebut una 
transferència al número de compte del Banc de Sabadell de 5.837’76€ en concepte de 
beques de menjador del 1r. trimestre del curs 2003-2004 realitzada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal als escolars de Canet. 

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació vigent, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Ensenyament, s’acorda 
per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Transferir els 5.837’76€ corresponents al 1r trimestre del curs 2003-2004 
d’aquest ajut individual i que han estat  pagades pel Consell Comarcal en data 4 de 
febrer de 2004, segons el detall següent: 

 
IES DOMÈNECH I MONTANER.....................................74,88 € 
COL·LEGI YGLESIAS....................................................2.004,48 € 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA................................375,84€ 
CEIP MISERICÒRDIA....................................................3.382,56 € 
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T O T A L: 5.837’76 € 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.15 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas I Rius 


