
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 10 DE DESEMBRE DE 2009 

 
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: 20.45 hores 
Hora que acaba: 21.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
Coia Galceran Artigas 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
  

Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
 

 ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 03.12.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament subvencions entitats esportives 2/2009 
4) Aprovació acord col·laboració amb el Centre de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç del Maresme pel servei d'escola bressol curs 
2009-2010 

5) Relació de decrets des del dia 23 fins al dia 27 de novembre de 2009 
6) Precs i preguntes 



 

 



 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  03.12.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 3 de desembre de 2009 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 s'acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 10 de novembre de 2009, per import de 
94.777,07 €, corresponent a la relació de despeses 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  ordinari i únic per l’exercici de 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 10 de novembre de 2009, per 
import de 94.777,07 €, 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 2009. 
 
3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 
CONVOCATÒRIA 2/2009 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’atorgament de subvencions per 
part d’aquest ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2009 va aprovar 
la convocatòria 2/2009, de caràcter extraordinari, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions en l’àmbit esportiu per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per a l’exercici 2009, establint els crèdits pressupostaris i la quantia 
màxima de les subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.  
 



 

Vist l’informe emès pel consell regulador en data 7  de desembre de 2009, que 
es transcriu a continuació,  en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
 

  1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/ 
  
Subvenció  

Nom  entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   punt   
                      

Entitats d'Esports                     

Club Botxes Canet 1.3 0.2 0.27 0.2 0.4 0.6  2.97 500,00 € 1.485,00 € 

Club Hoquei Canet 1  0.52 0.1    1.62 500,00 € 810,00 € 

Club Patinatge Canet 1.36 0.5 0.25 0.38 0.5 0.25  3.24 500,00 € 1.620,00 € 

Club Petanca Canet 0.56 0.5 0 0.2 0.4   1.66 500,00 € 830,00 € 

Club Petanca Maresme 0.56  0 0.1    0.66 500,00 € 330,00 € 

Club Tir al Plat 0.2  0.14 0.1 0.1   0.54 500,00 € 270,00 € 
 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de 
l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a  les entitats que es 
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 2/009, de 
caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
l’àmbit esportiu per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a l’exercici 2009,  
 
NOM ENTITAT  SUBVENCIÓ  
   
    
Entitats d'Esports   
    
Club Botxes Canet 1.485,00 € 
Club Hoquei Canet 810,00 € 
Club Patinatge Canet 1.620,00 € 
Club Petanca Canet  830,00 € 
Club Petanca Maresme 330,00 € 
Club Tir al Plat 270,00 € 
 
SEGON.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a la partida 70 
45200 48900 del vigent pressupost  de l’any 2009 que es detallen,  d’acord 
amb  les operacions de retenció de crèdit núm. 2442.   



 

4.- APROVACIÓ ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I 
ATENCIÓ PRECOÇ DEL MARESME PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PER AL CURS 2009-2010 
 
Atès que la Fundació privada El Maresme pro persones amb disminució 
psíquica és una institució d’iniciativa social sense afany de lucre que promou i 
impulsa la integració social de les persones amb disminució psíquica des dels 
principis de normalització i reconeixement de la diferència. 
 
Atès que el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del 
Maresme és un servei, creat l’any 1982, de la Fundació que forma part de la 
Xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya i 
manté un concert amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya des de l’any 1985. El seu àmbit d’actuació geogràfica 
és la comarca del Maresme. 
 
Atès que el CDIAP és un servei de diagnòstic i tractament en règim ambulatori, 
adreçat a atendre les famílies preocupades per qualsevol aspecte del 
desenvolupament dels seus fills i compta amb un equip de professionals 
multidisciplinar. 
 
Atès que es considera necessari i convenient la col·laboració de la llar d’infants 
El Palauet amb el CDIAP per poder atendre de manera eficient els infants. 
 
Vist i trobat conforme l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme pel 
servei d’escola bressol municipal per al curs 2009-2010, el contingut literal del 
qual és el següent: 

 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I EL CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL MARESME PER 
EL CURS 09-10 
 
Canet de Mar, 10 de desembre de 2009 
 
REUNITS 
 
M. Carme Maltas i Freixas, directora gerent de la Fundació El Maresme. 
 
Sílvia Tamayo Mata, tercera tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i 
Infància de l’Ajuntament de Canet de Mar, especialment facultada per subscriure 
aquest acord de col·laboració en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 5 de novembre de 2009. 
 
MANIFESTEN 
 
- Que la Fundació privada El Maresme pro persones amb disminució psíquica 
és una institució d’iniciativa social sense afany de lucre que promou i impulsa la 



 

integració social de les persones amb disminució psíquica des dels principis de 
normalització i reconeixement de la diferència. 
 
- Que el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del 
Maresme és un servei, creat l’any 1982, de la Fundació que forma part de la 
Xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya i 
manté un concert amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya des de l’any 1985. El seu àmbit d’actuació geogràfica 
és la comarca del Maresme. 
 
- Que el CDIAP és un servei de diagnòstic i tractament en règim ambulatori, 
adreçat a atendre les famílies preocupades per qualsevol aspecte del 
desenvolupament dels seus fills i compta amb un equip de professionals 
multidisciplinar. 
 
- Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a col·laborar amb el 
CDIAP en el marc de la llar d’infants municipal El Palauet. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present acord de col·laboració de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- Treballar amb les educadores i l’equip docent en la detecció i la 
comprensió dels senyals d’alerta o dificultats que es puguin presentar durant el 
desenvolupament del  nen.  
 
Segona.- Pensar conjuntament en la organització de l’atenció que pugui ser més 
adequada en cada cas i en la manera de portar-ho a terme. 
 
Tercera.- Col·laborar amb les educadores per procurar un clima de comunicació 
amb els pares dels infants que ho requereixin. 
 
Quarta.- Prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels 
infants. 
 
Cinquena.- Valorar els casos que podria ser convenient que es derivessin  al 
CDIAP. 
 
Sisena.- Obligacions de les parts. 
 
Per part dels professionals del CDIAP:  
 
I. Atenció directa: 
 
- Observar els infants a l’aula per valorar la dinàmica del grup. 
- Col·laborar amb l’educadora en l’observació i el seguiment  dels nens que 
presenten algun signe d’alerta. 
- Reunir-se amb l’educadora de l’escola bressol per a l’intercanvi d’informació, 
el seguiment i l’assessorament. 
 
II. Atenció indirecta:  
  



 

- Participar a cursos i jornades dirigides tant als professionals de les escoles 
bressol com als pares dels infants escolaritzats. 
- Col·laborar en projectes de treball comunitari relacionats amb la família i la 
petita infància. 
 
Per part dels professionals de l’escola bressol:  
 
7) Facilitar la intervenció dels professionals del CDIAP. 
8) Informar totes les famílies de la tasca que fa el CDIAP dins de l’escola 
bressol, i en cas que alguna família no hi estigui d’acord, que ho pugui notificar a 
l’escola. 
9) Els professionals del CDIAP no seran els qui tindran un contacte directe amb 
les famílies, la informació a les famílies arribarà a través de l’educadora (només 
intervindria el CDIAP en els casos que per alguna raó molt especifica es vegi 
imprescindible.) 
10) Informar els pares que cal derivar un nen al CDIAP 
 
Setena.- Al final de curs la professional del CDIAP farà una valoració de la tasca 
amb l’escola bressol. 
 
Vuitena.- A l’inici i al final de curs la directora del CDIAP farà una reunió de 
valoració amb els responsables de l’escola bressol.  
 
Novena.- Des del CDIAP es designarà el professional que farà aquesta tasca a 
l’escola bressol i en cas que sigui necessari aquest professional demanarà la 
col·laboració d’un altre especialista d’aquest servei. La professional designada és 
la senyora IBA 
 
Desena.- No és funció del professional assignat a l’escola bressol entrevistar-se 
amb les educadores  d’aquells nens que són atesos en el CDIAP. En aquests 
casos seran les terapeutes assignades en cada cas les qui  mantindran els 
contactes pertinents. 
 
Onzena.- Aquest servei serà gratuït durant el curs 2009-2010. 
 
Dotzena.- La prestació d’aquest servei es revisarà i es podrà renovar, si s’escau, 
cada curs escolar. 
 
Tretzena.- L’horari d’atenció a l’escola bressol serà el primer dijous de cada mes 
de 9.30 hores a 11.30 hores. 
 
I perquè consti, les parts signen aquest acord de col·laboració, per duplicat, al 
lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament 
 
M. Carme Maltas i Freixas    Sílvia Tamayo Mata 
 
Directora gerent de la fundació el Maresme  3a tinenta d’alcalde de Medi 
       Ambient, Educació i Infància 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Aprovar la signatura de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del 
Maresme pel servei d’escola bressol municipal per al curs 2009-2010. 
 
SEGON.- Facultar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància, 
Sílvia Tamayo i Mata, per procedir a la signatura de la formalització d’aquest 
acord de col·laboració. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades a tot l'efecte. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 23 FINS AL DIA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2009 
 
Decret Data Resum Signatura 

1313 23/11/2009 Incoació expedient ordre d'execució finca Can Gabarró Òscar Figuerola 
1314 23/11/2009 Ampliació camió grua brigada Alcalde 
1315 23/11/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1316 23/11/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1317 23/11/2009 OVP, terrassa hivern restaurant El Mos Alcalde 
1318 23/11/2009 Declarar inadmissible recurs exp. 81104 Alcalde 
1319 23/11/2009 autorització ocupació via pública a càrites per vendre 

roba de segona mà a la Riera Gavarra 
Alcalde 

1320 23/11/2009 Nomenament advocada Isabel Miró expedient Odeón Alcalde 
1321 23/11/2009 Compareixença RCA núm. 416/09 D Alcalde 
1322 23/11/2009 Imposició sisena multa coercitiva c/ Església, xx Alcalde 
1323 24/11/2009 Nomenament cap accidental BOiS Alcalde 
1324 24/11/2009 Baixa mercat setmana FG Alcalde 
1325 24/11/2009 Baixa mercat setmanal PL Alcalde 
1326 24/11/2009 Despeses setmanals Alcalde 
1327 25/11/2009 Primera ocupació habitatges carrer Sant Cristòfol, xx Òscar Figuerola 
1328 25/11/2009 Retirada concessió parada JM Alcalde 
1329 25/11/2009 Adjudicació definitiva camió grua brigada Alcalde 
1330 25/11/2009 Lloguer envelat dia 27 de novembre de 2009 Òscar Figuerola 
1331 25/11/2009 Nomenament advocat RCA núm. 427/09 separat 2C Alcalde 
1332 25/11/2009 Nomenament advocat RCA 212/09 seccio 1A Alcalde 
1333 25/11/2009 Nomenament advocat RCA 516/09 secció 2C Alcalde 
1334 26/11/2009 aprovació nòmina mes de novembre Alcaldia 
1335 26/11/2009 Llicència gas natural c/ Cuba, xx Òscar Figuerola 
1336 27/11/2009 Llicència ENHER  Òscar Figuerola 
1337 27/11/2009 Autorització ús masoveria Alcalde 
1338 27/11/2009 Targeta minusvalia Cati Forcano 
1339 27/11/2009 Retorn certificacions 8 copisa urbanització riera gavarra Alcalde 
1340 27/11/2009 Canvi nom cementiri Cati Forcano 

 



 

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 21.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


