
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE SETEMBRE 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 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Antoni Isarn Flores 
  

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 10.09.09 
2. Aprovació modificació nom CEIP Misericòrdia 
3. Sol·licitud subvenció Ministeri de Treball i Immigració per al projecte Joc 

de paraules 
4. Aprovació conveni amb Diputació de Barcelona ajut curs per a la 

preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà 



  

5. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la realització del curs de monitor de menjador escolar 

6. Relació de decrets des del dia 31 d’agost fins al dia 4 de setembre de 
2009 

7. Precs i preguntes 



  

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  10.09.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de setembre 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 MODIFICACIÓ DEL NOM DEL CEIP MARE DE DÉU DE LA 
MISERICÒRDIA PEL DE CEIP MISERICÒRDIA.  
 
Atès que en data 4 d’abril de 2008 el Consell Escolar del CEIP Mare de Déu de 
la Misericòrdia va acordar per unanimitat el nom del centre i passar a 
anomenar-lo  CEIP Misericòrdia. 
 
Atès que es necessari comunicar al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya aquesta modificació fent constar expressament que l’Ajuntament 
de Canet ho troba oportú. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del nom del centre.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord el centre i al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ 
PER AL PROJECTE “JOC DE PARAULES” DE L’ESCOLA D’ADULTS 
MARIA SAUS. 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2009 es va publicar al BOE núm. 211 la 
Resolució de 16 de juliol de 2009, de la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes, per la qual es convoca la concessió de subvencions a municipis, 
mancomunitats i comarques per al desenvolupament de programes innovadors 
a favor de la integració d’immigrants. 
 
Vist que l’article 2.2.a) estableix que són objecte d’aquesta subvenció 
programes de caràcter innovador d’atenció i intervenció social amb persones 
immigrants per a la inclusió social amb atenció especial a dones i joves. 
 
Atès que l’Escola d’Adults Maria Saus duu a terme el projecte Joc de Paraules, 
que va destinat a mares estrangeres d’alumnes de centres educatius i que 



  

treballa l’assimilació de pautes de funcionament de la vida quotidiana del país 
d’acollida i afavoreix l’adaptació d’aquestes mares a l’entorn educatiu i social. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació i Infància, s'acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Ministeri de Treball i Immigració 
per al programa “Joc de Paraules” promogut per aquest Ajuntament per un 
import de 18.609 €, i ascendent la cofinanciació de l’Ajuntament a la quantitat 
de 8.941€. 
 
SEGON.- Comprometre l’habilitació de crèdit suficient al pressupost d’aquesta 
Entitat Local per a l’exercici 2010, per la quantitat de 8.941€, per al 
desenvolupament del programa per al qual es sol·licita la subvenció. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA AJUT CURS 
PER A LA PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS DE 
MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR 

Atès que segons la normativa establerta per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, totes les activitats de lleure educatiu necessiten 
monitors/es que dinamitzin els grups de nens/es i joves, en els àmbits de les 
activitats complementàries a la docència (menjadors escolars, extraescolars, 
...), casals d’estiu, colònies i sortides escolars. Algunes d’aquestes activitats la 
titulació és obligatòria per desenvolupar aquesta tasca. 

Atès que el Consell Comarcal del Maresme presta els seus serveis educatius a 
la comarca amb la voluntat d’implementar la millora continua, i per això proposa 
accions i destina recursos. Amb aquesta finalitat i en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, ha organitzat a través de l’entitat Escola de 
Formació de l’Acellec un curs de monitor/a de menjador escolar.  

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar actualment no ofereix a la seva 
població cap curs de monitor/a de menjador escolar però sí que disposa de 
borsa de personal disponible per formar-se i treballar en l’àmbit educatiu.  

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar 
manifesten la seva voluntat de contribuir a millorar les competències 



  

professionals del personal predisposat a treball en el sector educatiu de la 
zona, organitzant i subvencionant un curs de formació de monitor de menjador 
escolar. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el text literal del qual es transcriu a continuació: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA REALITZACIÓ 
DEL CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR. 

A Mataró, 17 de setembre de 2009 

REUNITS 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde de Canet de Mar en nom i 
representació de l’esmentada entitat,  

D’una altra part l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, President del Consell Comarcal del 
Maresme, 

MANIFESTEN 

Primer.- Que segons la normativa establerta per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, totes les activitats de lleure educatiu necessiten 
monitors/es que dinamitzin els grups de nens/es i joves, en els àmbits de les 
activitats complementàries a la docència (menjadors escolars, extraescolars, ...), 
casals d’estiu, colònies i sortides escolars. Algunes d’aquestes activitats la 
titulació és obligatòria per desenvolupar aquesta tasca. 

Segon.- Que el Consell Comarcal del Maresme presta els seus serveis educatius 
a la comarca amb la voluntat d’implementar la millora continua, i per això proposa 
accions i destina recursos. Amb aquesta finalitat i en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, ha organitzat a través de l’entitat Escola de 
Formació de l’Acellec un curs de monitor/a de menjador escolar.  

Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar actualment no ofereix a la seva 
població cap curs de monitor/a de menjador escolar però sí que disposa de borsa 
de personal disponible per formar-se i treballar en l’àmbit educatiu.  

Quart.- Que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar 
manifesten la seva voluntat de contribuir a millorar les competències 
professionals del personal predisposat a treball en el sector educatiu de la zona, 
organitzant i subvencionant un curs de formació de monitor de menjador escolar. 

En virtut de tot el que precedeix, i a l’empara d’allò previst a l’article 303 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni 
de cooperació que es regirà per els següents 



  

PACTES 

Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar manifesta la seva voluntat de signar el 
present conveni per a que el Consell Comarcal del Maresme coordini el curs de 
formació de monitor/a de menjador escolar realitzat per l’entitat Escola de 
Formació de l’Acellec en el seu municipi, amb una durada de 30h de teoria i 30h 
més de pràctiques i dins del curs escolar 2009-2010. 

Segon.- La distribució de places disponibles del curs serà del 70% (18) places 
per persones aturades i el 30% (7) places per persones en actiu. 

Tercer.- L’Ajuntament de Canet de Mar disposarà del 50% de les places 
disponibles (13) del curs per a persones del propi municipi. Quedant així el 50% 
restant (12), a disposició del personal que el Consell Comarcal del Maresme 
consideri. 

Quart.- El curs serà coofinanciat per l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme, aportant el primer el 75% del seu cost total i el segon, el 
25% restant. L’aportació s’efectuarà contra liquidació de despesa que li serà 
lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme un cop esdevingui signat el 
present conveni:  

- Total aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar: 1.050,38 euros. 

- Total aportació del Consell Comarcal del Maresme: 350,12 euros. 

Cinquè.- Aquest conveni entrarà en vigor en data 17 de setembre 2009, essent 
la seva durada igual a la durada del curs de formació objecte d’aquest conveni.  

Sisè.- Podrà crear-se, si s’escau, una comissió mixta de seguiment, amb 
caràcter executiu, per a la resolució de les qüestions que es plantegin amb motiu 
de la interpretació i el compliment dels pactes assolits. La composició concreta 
d’aquesta comissió es determinarà de mutu acord en el moment en què sigui 
creada. 

Setè- El present conveni es pot extingir per alguna de les causes següents: 

1. Per l’acompliment del termini pactat. 
2. Per la realització del seu objecte.  
3. Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
4. Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del 

conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part.  

5. Per avinença de les parts signatàries. 
6. Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la 
part perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució. 



  

 
Vuitè .- Resolució de les qüestions litigioses. 
Com hem assenyalat abans, la Comissió de seguiment serà l’encarregada 
resoldre les qüestions que es plantegin en motiu de la interpretació i el 
compliment de les estipulacions del present conveni.  
 
Tot i així, si alguna de les parts no estigués conforme amb les decisions 
d’aquesta comissió, podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa – 
administrativa o emprendre les mesures que consideri oportunes. 
 
I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts ho signen per 
duplicat al lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per dur a terme un curs 
de monitor de menjador escolar. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa 1.050,38 euros en concepte de despeses per dur 
a terme un curs de monitor de menjador escolar amb càrrec a la partida 
pressupostària 60 32200 22609, del vigent pressupost ordinari segons 
l'operació de retenció de crèdit número 7034. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 31 D’AGOST FINS AL DIA 4 DE 
SETEMBRE DE 2009 
 
Decret Data Resum Observacions 

981 31/08/2009 Contractació LJB Alcaldia 
982 31/08/2009 Encàrrec projecte canetdemaronline.com Alcalde 
983 31/08/2009 Aprovació 2a certificació obres reforma serveis tècnics 

planta baixa 
Alcalde 

984 31/08/2009 Permís instal·lació circ Hermanos Rossi Alcalde 
985 31/08/2009 Encàrrec redacció pla d'equipaments culturals Alcalde 
986 31/08/2009 Acceptació subvenció Secretaria d'Immigració Alcalde 
987 01/09/2009 Aprovació bases i convocatòria un lloc de treball 

d'educador social 
Alcaldia 

988 01/09/2009 Aprovació festa Adak a la creu Alcalde 
989 01/09/2009 Aprovació certrificació 7 obres urbanització plaça 

universitat 
Alcalde 

990 01/09/2009 Nomenament interventora accidental Alcaldia 
991 02/09/2009 Denegar baixa gual a JM Òscar Figuerola 
992 02/09/2009 Denegar baixa gual. XF Òscar Figuerola 
993 02/09/2009 Denegar baixa gual a AR Òscar Figuerola 



  

994 02/09/2009 Nomenament secretària accidental Cati forcano 
995 02/09/2009 Despeses Alcalde 
996 02/09/2009 Autorització de la Masoveria, per part de  Ritmo Latino Alcalde 
997 02/09/2009 Cessió material a ADAK Alcaldia 
998 03/09/2009 Subvenció a GEA XXI Cati Forcano 
999 03/09/2009 Aprovació quitança MP Alcaldia 

1000 03/09/2009 Denegar baixa gual a MAS Òscar Figuerola 
1001 04/09/2009 Imposició sancions persones físiques Alcaldia 
1002 04/09/2009 Incoació expedient caducitat llicència 45/2007 Òscar Figuerola 
1003 04/09/2009 Aprovació certificació obres Ceip Misericòrdia Alcalde 
1004 04/09/2009 Aprovació manament pagament a justificar Alcalde 
1005 04/09/2009 Aprovació manament pagament a justificar Alcalde 
1006 04/09/2009 Incoació ordre d'execució finca Mas Feliu, xx Òscar Figuerola 

 
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 21.00 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcalde, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Joaquim Mas Rius 


