
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 DE GENER DE 2010 

 
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: 20.40 hores 
Hora que acaba: 21.10 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 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
 

 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 17.12.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació reclamació imports cobrats indegudament i requeriment 

retirada fotocopiadores a l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU 
4) Aprovació requeriment a POPSA CONSTRUCCIONS, SL la posada en 

funcionament de l’ascensor de l’escola bressol El Palauet 
5) Aprovació concurs públic per a la concessió de l’explotació del bar del 

camp de futbol 



 

6) Aprovació conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià pel 
treball conjunt en polítiques actives d’ocupació 

7) Aprovació conveni de col·laboració amb Microbank 
8) Aprovació addenda conveni creació llar d’infants municipal 
9) Aprovació cessió d’ús pista de petanca del Grau 
10) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 23 de desembre de 2009 
11) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  17.12.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 17 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, es proposa la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
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. 

 
3.- RECLAMACIÓ IMPORTS COBRATS INDEGUDAMENT I REQUERIMENT 
RETIRADA FOTOCOPIADORES A L’EMPRESA RICOH ESPAÑA SLU 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 399/2009, de 8 d’abril, es va incoar 
expedient per a la contractació del subministrament de 10 equip 
fotcopiadores/impressores destinats a diferents dependències de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, essent el tipus de licitació de 57.120,48 €, dels quals 
7.878,69 € corresponent a l’IVA i aprovar el plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que haurà de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 655/2009, de 28 de maig es va 
resoldre adjudicar provisionalment el contracte per al subministrament, 
mitjançant rènting, de 10 equips fotocopiadores/impressores destinats a 
diferents dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’empresa Sistemas 
de Oficina del Maresme, SA, pel preu de 49.833,60 €, dels quals 6.873,60 € 
corresponent a l’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel mateix licitador, en 
especial pel que fa a les millores proposades. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 858/2009, de 24 de juliol es va resoldre 
elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte a l’empresa Sistemas 
de Oficina del Maresme, SA. 



 

 
Atès que el contracte per dur a terme aquest subministrament es va formalitzar 
amb l’empresa en data 30 de juliol de 2009. 
 
Atès que RICOH ESPAÑA, SLU era l’empresa que prestava aquest servei 
abans d’incoar l’expedient per a la contractació d’aquest subministrament, en 
data 13 d’agost d’enguany se li va comunicar que, en no haver estat l’empresa 
adjudicatària del contracte, podia passar a recollir tots els equips ubicats a les 
dependències municipals, tal i com ja havien fet amb el que es trobava a les 
dependències de la Policia Local, així com també se li va comunicar que no 
enviessin més factures pel càrrec fix d’aquests diferents equips posteriors al 
mes de juliol, moment en què es van deixar d’utilitzar. En aquest mateix escrit 
se li requeria que retornessin uns diners que l’Ajuntament va pagar a aquesta 
empresa de manera indeguda per un servei que ja no prestava. 
 
Atès que l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU va continuar enviant factures pel 
càrrec fix d’aquestes equips ubicats a les dependències municipals, se li va 
recordar, en data 17 de setembre, que estaven a la seva disposició per retirar-
los, per a la qual cosa se li va donar un termini de 15 dies per fer-ho, tot 
advertint que si no ho duien a terme amb aquest termini es traslladarien a la 
deixalleria municipal. 
 
Atès que en data 30 d’octubre d’enguany, l’Ajuntament va tornar a requerir a 
l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU que retornés les quantitats percebudes 
indegudament de l’Ajuntament que puja a un total de 537,09 € i que en el 
termini de 10 dies retiressin els equips ubicats a els dependències municipals. 
 
Atès que l’empresa RICO ESPAÑA, SLU ha fet cas omís dels requeriments 
que l’Ajuntament de Canet de Mar li ha fet repetidament, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Requerir a l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU que anul·li les factures 
núm. N188172, N188173 i N188174, en què es carreguen uns càrrecs fixos 
des de l’1.08.09 al 31.10.09, pels equips amb número de sèrie H7123201125, 
H6636402716 i J8434800209 respectivament, així com les factures núm. 
S015949, S015950 i S015951, en què es carreguen uns càrrecs fixos des de 
l’1.10.09 al 31.12.09, pels equips amb número de sèrie H6617200302, 
J0123800943 i P7527100705, respectivament. 
 
SEGON.- Requerir a l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU que ingressi a la 
Tresoreria municipal les quantitats percebudes indegudament corresponents a 
les factures següents: 
 

- Factura N011753 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.06.09 
fins al 31.08.09 per l’equip amb número de sèrie H2413702551, pel que 
fa a la part corresponent al mes d’agost: 65,79 € 



 

- Factura N011754 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.06.09 
fins al 31.08.09 per l’equip amb número de sèrie H2414400524, pel que 
fa a la part corresponent al mes d’agost: 62,06 €. 

- Factura N011755 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.06.09 
fins al 31.08.09 per l’equip amb número de sèrie H2414102184, pel que 
fa a la part corresponent al mes d’agost: 63,62 €. 

- Factura N106179 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.07.09 
fins al 30.09.09 per l’equip amb número de sèrie H6617200302, pel que 
fa a la part corresponent als mesos d’agost i setembre: 98,12 €. 

- Factura N106180 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.07.09 
fins al 30.09.09 per l’equip amb número de sèrie J0123800943, pel que 
fa a la part corresponent als mesos d’agost i setembre: 122,11 €. 

- Factura N106181 en què es va carregar el càrrec fix des de l’01.07.09 
fins al 30.09.09 per l’equip amb número de sèrie P7527100705 pel que 
fa a la part corresponent als mesos d’agost i setembre: 125,39 €. 

 
Total a retornar: 537,09 €. 
 
TERCER.- Comunicar a l’empresa RICOH ESPAÑA, SLU que si en el termini 
de 10 dies des la notificació d’aquest acord no han retirat aquests equips, 
l’Ajuntament considerarà que no és del seu interès recuperar-los i actuarà en 
conseqüència. 
 
4.- REQUERIMENT A POPSA CONSTRUCCIONS, SL DE LA POSADA EN 
FUNCIONAMENT DE L’ASCENSOR DE L’ESCOLA BRESSOL EL PALAUET 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 662/2007, de 12 de juliol, es va resoldre 
incoar expedient de contractació de les obres de reforma interior i col·locació 
d’un ascensor a l’escola bressol El Palauet essent el tipus de licitació de 
112.600 euros IVA inclòs, així com aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que havia de regir aquesta contractació per procediment obert i 
mitjançant concurs. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’agost de 
2007 va adjudicar el concurs convocat per a la contractació de les obres de 
reforma interior i col·locació d’un ascensor a l’escola bressol El Palauet, a 
l’empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL pel preu de 110.753,95 €, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament així com a l’oferta 
presentada pel mateix licitador, en especial pel que fa a les millores ofertades 
que s’accepten. 
 
Atès que el contracte per dur a terme aquestes obres es va formalitzar el dia 14 
d’agost de 2007. 
 
Atès que en data 6 de març de 2009, l’arquitecte tècnic municipal encarregat 
del seguiment d’aquestes obres elabora un informe en el qual fa constar que 
l’ascensor instal·lat per l’empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL no presenta 



 

tensió elèctrica ni funcionament adequat segons les condicions del Plec de 
clàusules administratives de l’obra. 
 
Atès que en data 30 de març de 2009, l’Ajuntament va requerir a POPSA 
CONSTRUCCIONS, SL que en el termini de 15 dies a comptar des de la 
recepció del requeriment solventés els problemes que presentava l’ascensor 
subministrat de manera que es pogués posar en funcionament. 
 
Atès que l’Ajuntament va tornar a requerir l’empresa perquè solventés aquests 
defectes en data 11 d’agost de 2009, en veure que no només no ho havia fet, 
sinó que sol·licitava el retorn de la garantia definitiva, tot i que l’obra encara no 
estava recepcionada. 
 
Atès que a data d’avui l’empresa POPSA CONTRSUCCIONS, SL encara no ha 
solventat el defectes que no permeten el funcionament de l’ascensor de 
l’escola bressol, tal i com manifesta l’arquitecte tècnic municipal en un nou 
informe de data 1 de desembre de 2009, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Requerir a l’empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL que solventin 
els defectes que no permeten la posada en funcionament de l’ascensor 
col·locat a l’escola bressol El Palauet, en el termini d’un mes. 
 
SEGON.- Comunicar a l’empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL que si en el 
termini fixat en el primer punt d’aquest acord no ha dut a terme la posada en 
funcionament d’¡aquest ascensor, l’Ajuntament resoldrà el contracte signat en 
data 14 d’agost de 2007. 
 
TERCER.- Un cop resolt el contracte amb l’empresa, l’Ajuntament executarà 
subsidiàriament les obres per posar en funcionament l’ascensor. 
 
QUART.- Comunicar a l’empresa POPSA CONSTRUCCIONS, SL que, per 
sufragar aquestes obres i d’acord amb l’article 113.4 TRLCAP, l’Ajuntament 
incautarà la garantia definitiva dipositada per aquesta empresa quan es va 
adjudicar el contracte, així com, d’acord amb aquest mateix article l’Ajuntament 
podrà demanar una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats en allò 
que excedeixin de la garantia incautada. 
 
5.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS PER A LA 
CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE BAR UBICAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre 
de 2009 s’aprovà l’expedient de contractació, i el plec de clàusules 
Administratives per a l’adjudicació de la concessió demanial d’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal 
 



 

Atès que amb data 12 de desembre de 2009 es publicà l’anunci de licitació per 
termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
297 i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a fi de que els 
interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Atès que durant el termini de licitació, que ha transcorregut entre els dies 13 i 
27 de desembre de 2009, s’ha presentat una única oferta, concretament, per 
part de la senyora FRM, tal i com consta en el certificat emès per la Secretària 
de l’Ajuntament el dia 28 de desembre de 2009. 
 
Atès que en data 28 de desembre de 2009 es constituí la Mesa de contractació 
i procedí a l’obertura de les ofertes presentades. 
 
Vist l’informe emès, en la mateixa data, pel Tècnic Municipal d’Esports, en el 
qual es valora l’oferta presentada, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 

 “NOTA PRÈVIA 
 
Es presenta una sola oferta a la mesa de contracció, FRM. 
Es valoren l’oferta econòmica, les millores tècniques i horàries. 
 
 OFERTA ECONÒMICA 
 

Preus globals amb que es licita 
   
FRM 4.220,00€ 
  
Preus base de licitació 3.600,00€ 
  
  

Percentatge de baixa respecte el preu màxim d'adjudicació 

    
FMR 17% 
  
  
Nº propostes 1 
Mitja aritmètica de les alces 17% 
50 punts (màxima puntuació) 22% 

0 punts 27% i 0% 
  

Distribució dels punts: 

   
FRM 38.63 



 

 
 
 MEMÒRIA TÈCNICA 
 
3.1. DESCRIPCIÓ 

 A continuació exposem a grans trets, tots aquells aspectes que el licitador  
l ha exposat a la memòria tècnica sobre els aspectes tècnics que es demanava en el 
plec. Concloem la valoració de la memòria tècnica que presenten. 

 
Presenta una correcta descripció tècnica servei en quan als objectius, i millores.  
Pel que fa a  l’horari tan sols fa esmena que ampliarà als dilluns a la tarda sempre i 
quan hagi activitat.  
Pel que fa al material que ha d’aportar detalla tot el material especificat en el plec de 
clàusules. Aquí cal fer una esmena doncs tot el material no serà de nova adquisió, 
serà comprat a l’antic arrendatari Sr. EO, per tant cal remarcar que l’amortització 
d’aquests elements serà sobre el cost i l’antiguitat inicial d’aquests no sobre el preu 
de cost que li hagi suposat a la nova arrendatària.  
Proposa una sèrie de millores: 

- Obertura dilluns tarda, com ja hem especificat anteriorment, sempre i quan hagi 
activitat. 
- Arrenjament inicial del local, materials malmesos i pintura.  
- Uniformitat del personal 
- Col·locació d’ assecadors elèctrics per les mans en els lavabos de la 
instal·lació. 
- Reomplir diàriament els netejamans dels lavabos 
- Para-sols a les taules de la terrassa durant els mesos d’estiu. 

 
 3.2. CONCLUSIONS 
Les millores presentades de forma resumida son les que es presenten a la següent 
taula: 
 
Empresa Millores Millores valorades 
FRM Tècniques 1. Obertura dilluns en cas activitat 

2. Arranjament inicial local 

Altres 

3. Uniformitat personal. 
4. Col·locació d’assecadors per les mans. 
5. Reomplir els netejamans diàriament.  
6. Para-sols terrassa durant l’estiu 

 
Hi ha una millora econòmica de 620€ any,  al que suposa 51,7€/mes. 
Pel que fa a les millores tècniques poc definides, l’horari proposat com ampliació de 
moment no és valorable doncs no està obert. Si que es valora l’arranjament inicial i 
la intenció de substitució dels materials malmesos i la capa de pintura. 
En quan a les altres millores en el seu conjunt força interessants tant per el propi 
servei com ple conjunt de la instal·lació. 
 
1.3 Distribució punts valoració MEMÒRIA TÈCNICA 
 

 
Punts 
totals Francisca Robles 

Millores tècniques 40 10 



 

Millores altres 10 10 
TOTAL 50 25 

 
 
 PUNTUACIÓ GLOBAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
El conjunt de punts atorgats un cop feta la valoració és la que es mostra a 
continuació: 
 

 
Punts 
totals 

Francisca 
Robles 

Oferta econòmica 50 38.63 
Memòria Tècnica 40 10 
Millores horàries 10 10 
TOTAL 100 58.63 

 
Per tant proposo que s’adjudiqui a la Sra. FRM el contracte per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal d’esports de Canet de Mar, per ser qui ha 
obtingut major puntuació.” 
 

Vist l’acta de la Mesa de contractació que, després de la recepció de l’informe 
de valoració tècnica, realitza la proposta d’adjudicació a favor de la senyora 
FRM. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de 
conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
 
És per això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment la concessió 
demanial de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de 
futbol municipal a la senyora FRM, pel preu anual de 4.220 euros, és a dir, 
351,67 euros al mes, pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable 
anualment segons IPC) i d’acord amb les consideracions contingudes en 
l’informe tècnic transcrit que s’incorporen com a motivació del present acord. 
 
SEGON. Notificar i requerir a la Sra. FRM, adjudicatària provisional del 
contracte, per a que presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data 
de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil de contractant, la documentació justificativa de trobar-se 
la corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud 
per a contractar, així com constitueixi la garantia definitiva de 1.055 euros, de 
conformitat a la clàusula VI del plec regulador del present contracte. 
 
TERCER. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant 



 

 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA I DE CANET DE MAR.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb la regidoria de Promoció 
Econòmica, els objectius  de la qual són, entre d’altres, desenvolupar polítiques 
actives d’ocupació, dinamitzar el mercat laboral, la formació, l’assessorament 
empresarial  o l’assessorament a nous emprenedors. 
 
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, des de la seva regidoria de Promoció 
Econòmica presta serveis similars als que es presten a Canet de Mar. 
 
Atès que hi ha serveis que no es poden prestar de manera individual, per cada 
ajuntament, es considera necessari i convenient establir un conveni de 
col·laboració, entre ambdós ajuntaments per prestar-los de forma conjunta.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,  que es transcriu a 
continuació: 

 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA I DE CANET DE MAR 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta representat en aquest acte 
per l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert en qualitat d’alcalde president mandat 
conferit per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
de data                   , assistit pel secretari de la Corporació, senyor Francesc 
Barberà Linares. 
 
I de l’altra, l’Ajuntament de Canet de Mar, representat en aquest acte per l’Il·lm. 
Sr. Joaquim Mas Rius, en qualitat d’alcalde president, segons mandat conferit 
per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de data               , assistit 
per la secretària de la Corporació, senyora Núria Mompel Tusell.. 
 
Ambdues parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament 
plena capacitat jurídica per a l’atorgament d’aquest conveni. 
 
Prèviament, 
 
MANIFESTEN 
 
Que les Regidories de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta i de Canet de Mar, tenen per objecte afavorir el desenvolupament 
social i econòmic dels seus municipis a partir d’un compromís en la millora 
contínua dels serveis que ofereixen.  
 



 

Que la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
essent la regidoria amb més trajectoria d’existència disposa de serveis de 
promoció econòmica homologats, desenvolupant una política de qualitat com 
és amb el servei de formació que ofereix, mantenint i millorant la certificació de 
qualitat segons la Norma ISO 9001:2000 
 
Que ambdós Ajuntaments posen de manifest la necessitat de facilitar l’accés 
dels seus ciutadans a aquells serveis que no poden prestar de manera 
individual en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local. 
 
Que ambdues parts manifesten el seu interès per treballar conjuntament 
polítiques actives d’ocupació, i especialment, el servei de Dinamització del 
Mercat Laboral, la formació, l’assessorament empresarial, i l’assessorament a 
nous emprenedors. 
 
Per això, 
 
CONVENEN 
 
1.- El present Acord Marc de Col·laboració té per objecte establir llaços 
d’actuació entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per a la execució de: 
 

a) Dinamització del Mercat Laboral. 
b) Assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
c) Formació adreçada a aturats, treballadors en actiu i programació de 

formació específica per a empreses creades o de nova creació. 
d) Altres projectes relacionats amb les Polítiques Actives per 

l’Ocupació i amb el Desenvolupament Local. 
e) En general, promoure el desenvolupament de polítiques locals al 

territori que afavoreixin l’esperit emprenedor, la millora de 
l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i l’articulació del territori. 

f) Afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes 
desenvolupant una estratègia de xarxa de serveis. 

 
2.- L’ampliació de la jornada laboral de la Tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta a jornada complerta per tal que pugui dur a terme el 
Servei de Dinamització del Mercat de Treball a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’ampliació de la jornada laboral de la Tècnica d’Ocupació correspondrà a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, donat que d’aquest Ajuntament en 
depèn la seva contractació. La tècnica destinarà part del seu temps a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i part a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en la proporció següent:  
 
- Sant Cebrià de Vallalta 18’75 hores (50 % de la dedicació) 
- Canet de Mar   18’75 hores (50 % de la dedicació) 
 
La jornada laboral de la tècnica es repartirà a nivell orientatiu de la següent 
manera: 
 
A Sant Cebrià de Vallalta:  dilluns i dimecres de 9:30 a 16:30 h. 
     dijous de 15:45 a 20:30 h.  



 

 
A Canet de Mar:    dimarts, dijous i divendres de 9:15 a 15:30 h. 
   
Aquest horari podrà variar en funció de les diferents responsabilitats de la 
tècnica pel que fa a la realització d’altres tasques relacionades amb el lloc de 
feina (assistència a reunions, formació, visites a empreses...) i en les quals els 
dos ajuntaments es vegin beneficiats. El repartiment de la dedicació a cada 
ajuntament en aquests casos seguirà la mateixa proporcionalitat (el 50 % a 
Sant Cebrià de Vallalta i el 50 % a Canet de Mar) en el cas que l’absència de la 
tècnica repercuteixi en més hores a un d’aquests ajuntaments, per tant l’horari 
durant aquell període podria variar. Aquesta proporcionalitat en la dedicació 
també es tindrà en compte en períodes destinats a l’elaboració de projectes 
conjunts. 
El temps de trasllat des de Sant Cebrià de Vallalta fins a Canet de Mar computa 
com a temps de dedicació. 
Pel que fa a les despeses de locomoció de la tècnica en el desenvolupament 
de les funcions pròpies del lloc de treball per motius atribuïbles a ambdós 
ajuntaments, aquestes seran abonades per cada ajuntament en un 50 % del 
valor total de la despesa - d’acord al seu conveni col·lectiu -; si és per motius 
atribuïbles exclusivament a un dels dos ajuntaments seran abonades 
directament per aquest ajuntament en la totalitat del seu valor i d’acord al seu 
conveni col·lectiu. 
 
3.- El cost total de la tècnica (sou brut + seguretat social a càrrec de l'empresa) 
serà repartit proporcionalment en funció del temps acordat al punt anterior. 
Mensualment l'Ajuntament de Canet de Mar farà una transferència a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta al compte corrent facilitat per aquest, 
del càrrec que li correspon pels serveis prestats per la tècnica d’ocupació, o 
sigui el 50 % del cost total. Pel que fa al repartiment de les subvencions 
rebudes per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya 
per al desenvolupament del projecte Dinamització del Mercat de Treball, 
l’ajuntament receptor d’aquestes - Sant Cebrià de Vallalta -, pagarà la quantitat 
corresponent a l’Ajuntament  de Canet de Mar, el 50 %, en el termini d’un mes 
des de la recepció a tresoreria de les respectives subvencions. 
 
4.- Cada Ajuntament es compromet a posar a disposició de l'altre aquells 
recursos de què disposa per tal que els usuaris d'ambdós Ajuntaments puguin 
obtenir-ne benefici. 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta: 
 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de treball, 

orientació, assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, 
Club de la Feina. 

b) Material d'orientació i d'assessorament en Tècniques de recerca de Feina. 
c) Projectes de Plans d'Ocupació i Taller d'Ocupació realitzats en aquest 

Ajuntament. 
d) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 

treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord 
a les necessitats transmeses per les empreses locals dels dos municipis i 
pels usuaris dels dos Serveis Locals d’Ocupació. 

 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 



 

 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de treball, 

orientació, assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, 
Club de la Feina. 

b) Infraestructures de què disposa: 1 aula d’informàtica, espais per formació, 
altres equipaments de Diputació de Barcelona o propietat d’institucions 
públiques que disposen d’aules i les poden cedir. 

c) Formació ocupacional (amb qualitat ISO 9001:2000) 
d) Projectes d’Escola Taller. 
e) Tallers de sensibilització a emprenedors. 
f) Tallers de sensibilització a les noves tecnologies amb els espais adequats. 
g) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
h) Participació en el programa d’Itineraris Personals d’Inserció. 
i) Participació en la formació adreçada a la gent emprenedora. 
j) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 

treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord 
a les necessitats transmeses per les empreses locals dels dos municipis i 
pels  usuaris dels dos Serveis Locals d’Ocupació. 

 
5.- Es permetrà la prospecció del teixit empresarial de cada municipi per tal de 
millorar les oportunitats d’inserció laboral d’ambdós. 
 
6.- Cada ajuntament cedirà l’espai necessari per a la correcta ubicació de la 
tècnica i la seva incorporació en els projectes esmentats així com en l’equip del 
treball del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
7.- Ambdós municipis es comprometen a: 
 

1 Facilitar el suport necessari així com la informació pertinent sobre totes 
aquelles concurrències i/o iniciatives locals que puguin ser interessants 
per al foment de l’ocupació i el desenvolupament local. 

2 Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics al seguiment 
qualitatiu de l’acció. 

3 Participar en les sessions que s’organitzin, de suport, assessorament, 
formació, coordinació i seguiment dels projectes. 

4 Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar els projectes 
i garantir-ne la bona marxa. 

5 Vetllar per a que els objectius establerts en aquest conveni 
s’acompleixin. 

 
8.- Per tal de dur a terme un bon seguiment de totes les accions conjuntes i 
poder plantejar noves propostes i projectes conjunts, s’establirà un treball en 
xarxa de les tècniques de Promoció Econòmica dels dos Ajuntaments. Es 
planificaran una sèrie de reunions periòdiques on es revisarà el treball fet, es 
resoldran aquelles qüestions que ho requereixin i es discutirà la posada en 
marxa i l’organització de possibles noves accions a engegar, si fossin d’interès. 
Per la resolució de qüestions concretes la coordinació es farà a través de la 
tècnica d’ocupació  mentre estigui vigent aquest conveni.  
 
9.- Per tal de fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que es 
duguin a terme de forma conjunta a petició de qualsevol de les parts 
contractants es podrà constituir una comissió de seguiment, nomenant un 



 

representant de cada ajuntament i es podrà fixar un calendari de reunions 
específiques. 
 
10.- El present Acord Marc de Col·laboració entrarà en vigor en el moment de 
la signatura i tindrà una validesa fins el 31 de desembre de 2010 pel que fa a 
tots els punts excepte els 2 i 3 dels pactes, referents a l’ampliació de la jornada 
laboral de la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta; i al 
repartiment del cost de la mateixa per part dels dos ajuntaments.  
S’estableix per al punt 2 un termini de validesa fins a la data en què 
l’ajuntament de Canet de Mar cobreixi la plaça a jornada complerta de tècnic/ca 
d’ocupació i de creació d’empreses pendent de convocar durant l’exercici 2010. 
Fins a aquesta data tot es desenvoluparà com s’especifica en els esmentats 
punts 2 i 3. 
La renovació de l’acord Marc de Col·laboració es negociarà abans de la 
finalització de l’any 2010. 
 
 
Un cop llegit per les parts aquest Acord Marc de Col·laboració, i com a prova de 
conformitat amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, el signen en dos 
exemplars al lloc i en la data indicats. 
 
Sant Cebrià de Vallalta, a       de desembre de 2009. 
 
L’alcalde de Sant Cebrià de Vallalta   L’alcalde de Canet de 
Mar 
 
Jaume Borrell i Puigvert     Joaquim Mas Rius 
 
El secretari de Sant Cebrià de Vallalta   La secretària  de Canet 
de Mar 
 

 Francesc Barberà Linares    Núria Mompel Tusell 
ANNEX 

    2010 
DADES JORNADA     
Salari mes jornada complerta + trienni   1925,49 
pagues extra   320,98 
S.S mes jornada complerta   725,38 
Cost total mes jornada complerta   2971,85 
     
DADES SOL·LICITUD     
Cost total    35662,25 
Cost total SCV   17831,12 
Cost total Canet   17831,12 
%particació SCV   50 
%participació Canet   50 
Aportació subv. Diputació   6992,00 

Aportació subv. Generalitat     
    12 mesos 
Salari    23105,88 



 

pagues extra   3851,75 
S.S.   8704,62 
Total   35662,25 

CALCULS PER CANET     
salari jornada 18,75 h/mes (12 
MESOS)   11552,94 
pagues extra 18,75 h/mes (12 
MESOS)   1925,88 
S.S. 18,75 h/mes (12 MESOS)   4352,31 

TOTAL CANET   17831,12 
CALCULS PER SANT CEBRIA DE 
VALLALTA     
salari jornada 18,75 h/mes (12 
MESOS)   11552,94 
pagues extra 18,75 h/mes (12 
MESOS)   1925,88 
S.S. 18,75 h/mes (12 MESOS)   4352,31 
TOTAL SANT CEBRIA DE 
VALLALTA   17831,12 
   
SUBVENCIÓ CANET 50 %   3496,00 
SUBVENCIÓ SANT CEBRIÀ 50 %   3496,00 
      
COST TOTAL CANET AMB 
SUBVENCIÓ   14335,12 
COST TOTAL SANT CEBRIÀ AMB SUBVENCIÓ 14335,12 

 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, 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 i signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació a 
l’àrea de Promoció Econòmica.   
 
SEGON.- Aprovar una aportació econòmica per a l’any 2010 de 17.831,12 € 
amb càrrec a la partida 60 32200 22662 del pressupost ordinari de l’any 2010, 
corresponent al finançament del 50% de les despeses derivades de la 
contractació de la tècnica d’ocupació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 



 

7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I MICROBANK 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar, a través de l'Àrea de Promoció 
Econòmica duu a terme polítiques municipals de foment de l'activitat 
empresarial ajudant els emprenedors a crear microempreses i treball autònom. 
 
Atès que MicroBank, és una entitat de crèdit que dins del seu objecte social, 
entre d’altres, desenvolupa l’activitat de concessió de microcrèdits i préstecs de 
petita quantia sense garantia real, amb la finalitat de fomentar l'activitat 
productiva, la creació d'ocupació i el desenvolupament personal i familiar. 
 
Atès que aquests préstecs es dirigeixen a finançar projectes promoguts per 
persones físiques que, per les seves condicions econòmiques i socials, poden 
tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar i Microbank consideren convenient i 
necessària la col·laboració entre les dues parts per afavorir el finançament i la 
promoció de les microempreses i el foment del treball autònom a través de 
microcrèdits, com a mitjà per crear i consolidar ocupació i donar suport als 
projectes empresarials viables. 
 
Atès que per dur a terme aquesta tasca han de formalitzar un conveni de 
col·laboració, el text literal del qual és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I MICROBANK  
..........., .. de ............ de 2010. 
 
R E U N I T S: 
 
D'una banda, l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili a ......................, carrer 
……………… i número d'identificació fiscal ............................., d'ara endavant 
........................., representada en aquest acte pel senyor/senyora 
…………………............................, amb número d’identificació fiscal...................  
 
I de l’altra, MicroBank de “la Caixa”, S.A., d'ara endavant MicroBank, amb domicili 
a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136 i número d’identificació 
fiscal XXXXXX, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 23425, foli 1, 
full B-53468, representada en aquest acte pel senyor/senyora ……………….., 
amb número d’identificació fiscal ………………. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar és ............................................... 
 
II.- Que MicroBank, és una entitat de crèdit que dins del seu objecte social, entre 
d’altres, desenvolupa l’activitat de concessió de microcrèdits i préstecs de petita 
quantia sense garantia real, amb la finalitat de fomentar l'activitat productiva, la 
creació d'ocupació i el desenvolupament personal i familiar. Aquests préstecs es 



 

dirigeixen a finançar projectes promoguts per persones físiques que, per les 
seves condicions econòmiques i socials, poden tenir dificultats d'accés al 
finançament bancari tradicional. 
 
III.- Que totes dues parts consideren la conveniència de col·laborar per afavorir el 
finançament i promoció de les microempreses i el foment del treball autònom a 
través de microcrèdits, com a mitjà per afavorir la creació i consolidació 
d'ocupació i donar suport als projectes empresarials viables. 
 
En conseqüència, les Parts acorden formalitzar el present conveni de 
col·laboració (d'ara endavant Conveni) amb subjecció als següents: 
 
P A C T E S  
 
PRIMER. OBJECTE 
 
L'objecte del present Conveni és establir línies de finançament dirigides a: 
 

1. potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora afavorint la 
igualtat d' oportunitats d'homes i dones, nous residents, persones amb 
discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació 
d'exclusió financera (línia de microcrèdits socials). 

 
2. Finançar l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, 

negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de 
contribuir al desenvolupament del teixit  productiu, la creació i 
consolidació d'ocupació i la contribució al progrés social. (línia de 
microcrèdits financers). 

 
SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 

a) Detectar les necessitats de finançament dirigides a promoure 
l'autoocupació, i a l' establiment, consolidació o ampliació de 
microempreses i negocis d'autònoms. 

 
b) Facilitar els serveis de suport i assessorament empresarial que es 

considerin necessaris pel bon desenvolupament del projecte. 
 

c) Analitzar la viabilitat del projecte. Per a poder accedir a les condicions de 
finançament establertes en aquest Conveni, els projectes d'empresa 
hauran de comptar amb un pla d' empresa i el corresponent informe 
favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
d) Derivar a les persones físiques que hagin estat assessorades per l'entitat 

(d'ara endavant, cadascuna d'elles, el Sol·licitant) a MicroBank, per tal 
que aquest analitzi i, en el seu cas, aprovi les sol·licituds de finançament 
que aquelles li presentin. 

 
MicroBank es compromet a: 
 



 

a) Crear una línia de finançament dirigida als projectes presentats pels 
Sol·licitants que tinguin alguna de les finalitats indicades a l'anterior Pacte 
Primer.  

 
b) Establir un import anual d’un milió d’euros (1.000.000 euros) destinat al 

finançament dels projectes que es presentin i siguin aprovats. 
 

c) Estudiar les sol·licituds de finançament realitzades pels Sol·licitants i 
derivar-les, en cas d' aprovació, a les línies de finançament de MicroBank 
que aquest consideri més adequades. 

 
d) Informar a l’Ajuntament de Canet de Mar dels microcrèdits formalitzats en 

el marc d'aquest Conveni amb la periodicitat que de mutu acord 
determinin les Parts.  

 
 
TERCER. CARACTERÍSTIQUES DEL FINANÇAMENT 
 
S’adjunta al present conveni com a Annex I, les condicions econòmiques de les 
diferents línies de finançament objecte del present Conveni, que ambdues parts 
declaren conèixer i acceptar en tots els seus termes. 
 
El tipus d'interès aplicable a les operacions que es formalitzin en el marc del 
present Conveni serà el tipus d'interès mínim fixat en cada moment per 
MicroBank en funció de les característiques de l'operació i del Sol·licitant, i 
s'informarà en cadascuna de les operacions concretes.  
 
Així mateix, les comissions aplicables derivades de la formalització de les 
concretes operacions vindran determinades en cadascuna de les operacions 
concretes formalitzades. 
 
El Sol·licitant podrà consultar la informació relativa als tipus d'interès i comissions 
aplicables a l'operació concreta a qualsevol oficina de “la Caixa”. 
 
QUART. CESSIÓ DE LA POSICIÓ CONTRACTUAL .-  
 
En cas que  MicroBank cedeixi la seva posició en el present Conveni sense la 
corresponent autorització de l’Ajuntament de Canet de Mar, això serà motiu per 
considerar denunciat el present conveni. 
 
CINQUÈ.  TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial qualsevol 
dada i informació de caràcter personal que tractin en virtut d’aquest Conveni i a 
complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (d'ara endavant, LOPD), en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament (d'ara 
endavant, el “Reglament”), i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur 
es puguin dictar en aquesta matèria.  
 
A aquests efectes es fa constar que per a les funcions relacionades amb el que 
es disposa en aquest Conveni, MicroBank actuarà habitualment a través del seu 



 

Agent la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, quedant aquesta 
última autoritzada, en la condició per la que actua, a rebre la informació a que es 
refereix aquest Conveni. 
 
MicroBank, mitjançant clàusula incorporada a l'efecte en el model de certificat de 
viabilitat que emeti (l'entitat que sigui i que el Sol·licitant haurà d'aportar a 
MicroBank per a sol·licitar el finançament, i  en el contracte que en el seu cas 
formalitzi amb el Sol·licitant, demanarà el consentiment dels afectats per a tractar 
les seves dades i per a cedir-les a l’Ajuntament de Canet de Mar, que es 
constituirà des de la seva recepció en responsable del tractament de les dades 
rebudes, i les tractarà amb l’única finalitat de realitzar el suport i seguiment del 
projecte empresarial per part de l'entitat. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, des de la recepció de les dades quedarà obligada 
a complir amb les obligacions establertes a l'art. 5  i resta de disposicions de la 
LOPD. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar no podrà utilitzar les dades rebudes de MicroBank 
per a qualsevol altre finalitat que no sigui la mencionada o cedir a tercers les 
dades de caràcter personal dels Sol·licitants, qualsevol que sigui la finalitat de la 
cessió o comunicació, ni utilizar-los per a la promoció o comercialització de 
qualsevol producte i/o servei.  
 
Les parts s’obliguen a prendre i mantenir les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la serva alteració, 
pèrdua i tractament o accés no autoritzat, segons el nivell de seguretat exigible 
d’acord amb el que està previst en el Reglament, i en qualsevol altre que el 
modifiqui o el substitueixi en el futur. Aquestes mesures seran, com a mínim, les 
dels nivells bàsic i mitjà definits en el Reglament, i fan referència a fitxers, centres 
de tractament, locals, equips, sistemes, programes, comunicacions mantingudes 
entre les Parts i persones que intervinguin en el tractament. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mantindrà indemne a MicroBank i el faculta per a 
que puguin repercutir l´import de tot tipus de indemnitzacions, sancions i 
despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, o instades 
d’ofici per l´ autoritat competent, per negligència i/o manca de confidencialitat, ús, 
tractament o comunicació indeguts de les dades de caràcter personal o qualsevol 
altre infracció de les normes de protecció de dades, sempre que li sigui 
imputable. 
 
Les parts es comprometen a comunicar-se mútuament, puntual i per escrit 
l’existència d'acció administrativa o judicial o la comunicació de l’autoritat 
competent amb el termini suficient per a que sigui possible exercí el dret de 
defensa si així es considerés.  
 
SISÈ. SIGNES DISTINTIUS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar podrà utilitzar única i exclusivament el signes 
distintius propietat de MicroBank (en endavant, els signes distintius) amb la 
finalitat de la seva incorporació en els documents, suports electrònics o webs, 
que d’acord amb MicroBank s’utilitzin al objecte del present Conveni, amb 
l’autorització prèvia i per escrit de MicroBank per a cada cas concret. 
 



 

MicroBank declara ser titular de ple dret de tots i cadascun dels signes distintius 
sense que sobre d’ells recaigui càrrega ni obligació contractual amb tercers que 
limiti la capacitat de MicroBank per a atorgar una llicencia d’ús sobre ells. 
 
Subjecta a la condició d’aprovació indicada MicroBank atorga una llicència d’ús 
sobre els seus “signes distintius” amb la finalitat exclusiva de la comunicació, 
difusió, promoció i tramitació dels microcrèdits objecte d’aquest Conveni. Aquesta 
llicència és exclusiva i intransferible, per a tot el territori espanyol i per un període 
de temps igual a la durada del present Conveni. 
 
SETÈ. VIGÈNCIA 
 
Aquest Conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins el dia 31 de 
desembre de 2010. 
 
No obstant, si transcorregut l'esmentat plaç el Conveni continués essent observat 
per les Parts, es considerarà automàticament prorrogat per un periode de dotze 
mesos, i així successivament. A aquest efecte, s’estableix un termini de preavís 
d’un mes, per a la seva extinció per denúncia unilateral. 
 
A més dels supòsits previstos per la Llei, les Parts podran resoldre el Conveni, 
per l’incompliment d’allò pactat per qualsevol d’elles, que no hagi estat esmenat 
en el termini de trenta dies, a comptar des de la denúncia d'aquest incompliment, 
formulada per l'altre Part, i també per desacord insalvable sobre les condicions 
aplicables en una pròrroga. 
 
A més, el conveni es resoldrà, sense necessitat de preavís, en cas que qualsevol 
de les Parts incorregués en algun supòsit d’incompatibilitat, inhabilitació –fins i tot 
temporal- o bé per impossibilitat d’exercici de les activitats contemplades en 
aquest conveni, o si se li imposés una sanció per infracció molt greu, en raó de la 
legislació especial a la qual estigui subjecta. 
 
Així mateix, també es podrà resoldre el Conveni, en les mateixes condicions 
indicades al paràgraf anterior, sempre que les operacions creditícies efectuades a 
l’empara d’aquest conveni generin una morositat considerable que així ho 
justifiqui. 
 
VUITÈ. COMUNICACIONS 
 
Les comunicacions entre les Parts que, com a conseqüència d’aquest conveni, 
s’hagin de fer per escrit, s’adreçaran als domicilis que figuren al començament 
d’aquest document. En el cas que es produeixi algun canvi en els respectius 
domicilis, la validesa de les notificacions quedarà supeditada a la prèvia 
comunicació fefaent de l’esmentada notificació a l’altra part. 
 
NOVÈ. DIFUSIÓ DEL CONVENI 
 
La difusió i comunicació publica del present Conveni requerirà el mutu acord de 
les parts. 
 
DESÈ. JURISDICCIÓ 
 



 

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les Parts 
se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de 
Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur. 
 
I per a que així consti, en prova de conformitat, signen en dos originals el present 
Conveni en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Ajuntament de Canet de Mar     MicroBank
                                                
  
 
 
Senyor/ Senyora                                                                        Senyor/ Senyora                                                                             
 

ANNEXOS AL PRESENT CONVENI: 

ANNEX I: Condicions econòmiques de les línies de microcrèdit social i 
microcrèdit financer. 

 

ANNEX I “Condicions econòmiques de les línies 
de microcrèdits socials i financers” 

Microcrèdits socials 

Finalitat Projectes d'autocupació: inici de microempreses i iniciatives 
econòmiques i professionals per compte propi. 

Import Màxim: 15.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió) 

Periodicitat Mensual 

Termini 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional 

Tipus 
d'interès  

- Fins el  31/12/2010: 7,75% 

- A partir del 31/12/2010 d'acord amb l'establert al  Pacte Tercer 
del Conveni. 

Garanties Personal sense aval 

Requeriment Disposar d'un pla d'empresa i un informe favorable de viabilitat per 
part de l'entitat. 

 

Microcrèdits financers 

Finalitat Inici, consolidació o ampliació de microempreses, negocis 
d'autònoms i iniciatives econòmiques i professionals per compte 
propi. 

Ocasionalment es podrà finançar circulant. 

Import Màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 80 % de la inversió) 

Periodicitat Mensual 



 

Termini 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional.   

Excepcionalment, per aquelles operacions que  ho requereixin es 
considerarà la possibilitat d'ampliació fins 84 mesos (inclosos els 
6 mesos de carència opcional). 

El termini màxim de finançament de circulant és de 24 mesos. 

Tipus d'interès  - Fins el  31/12/2010: 7,75% 

- A partir del 31/12/2010 d'acord amb l'establert al  Pacte Tercer 
del Conveni. 

Garanties Sense garantia real 

Requeriment Disposar d'un pla d'empresa i un informe favorable de viabilitat 
per part de l'entitat. 

  

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 l'Ajuntament 
de Canet de Mar i Microbank per afavorir el finançament i la promoció de les 
micorempreses i el forment del treball autònom a través de microcrèdits, com a 
mitjà per crear i consolidar ocupació i donar suport als projectes empresarials 
viables. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè pugui signar 
tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a l'efecte. 
 
8.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR DE CREACIÓ D’UNA LLAR D’INFANTS PÚBLICA DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Atès que en data 14 de novembre de 2003 l’Ajuntament de Canet de Mar va 
signar amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un 
conveni de creació de la llar d’infants pública de Canet de Mar, de titularitat 
municipal. 
 
Atès que en data 27 de novembre de 2008 es va signar una addenda al conveni 
enre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Educació per tal 
d’ampliar la capacitat de la llar d’infants, mitjançant la instal·lació provisional 
d’uns mòduls prefabricats, ubicats a la riera Gavarra, s/n (edifici Vil·la Flora), de 
Canet de Mar, a causa de l’increment de la demanda produïda a l’inici del curs 
escolar 2008-2009. 
 



 

Atès que la vigència d’aquesta addenda d’ampliació de la capacitat restava 
supeditada a la vigència del contracte de lloguer dels espais en què es 
concretava. 
 
Atès que en data 9 de juliol de 2009, l’Ajuntament va comunicar al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que el 31 de juliol de 2009 acabava 
el contracte de lloguer dels mòduls prefabricats que van adaptar per donar 
cabuda a l’ampliació temporal esmentada. 
 
Atès que, segons la clàusula segona d’aquest conveni, l’Ajuntament de Canet 
de Mar rep una subvenció per desenvolupar l’activitat per a la qual es va crear 
aquest centre, tenint en compte la seva matrícula. 
 
Vista l’addenda al conveni de data 14 de novembre de 2003, el contingut literal 
del qual és el següent: 
 

SEGONA ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR DE CREACIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS PÚBLICA DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Barcelona, 7 de gener de 2010 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Camil Fortuny i Recasens, director general de Recursos 
del Sistema Educatiu del Departament d'Educació, que actua en nom i 
representació de l'esmentat Departament, d'acord amb les facultats atribuïdes 
per l'article 10 del Decret 269/2007, d'11 de desembre de reestructuració del 
Departament d'Educació (DOGC número 5028, de 13.12.2007). 
 
D'altra banda, la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància de l'Ajuntament de Canet de Mar, que actua en 
nom i representació de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats 
atribuïdes per Decret de l’Alcaldia 632/2007, de 5 de juliol, de delegació de 
competències. 
 
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar, acorden subscriure 
la present addenda i 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que en data 14 de novembre de 2003 es va signar un conveni entre 
Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya de creació de la llar d'infants pública de Canet de Mar, amb codi de 
centre 08063187, de titularitat municipal, ubicada a la ronda Doctor Manresa, 
21, Canet de Mar (Maresme). 
 
2. Que en data 27 de novembre de 2008 es va signar una addenda al conveni 
enre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament d’Educació per tal 
d’ampliar la capacitat de la llar d’infants, mitjançant la instal·lació provisional 



 

d’uns mòduls prefabricats, ubicats a la riera Gavarra, s/n (edifici Vil·la Flora), de 
Canet de Mar, a causa de l’increment de la demanda produïda a l’inici del curs 
escolar 2008-2009. 
La vigència d’aquesta addenda d’ampliació de la capacitat restava supeditada a 
la vigència del contracte de lloguer dels espais en què es concretava. 
 
3. Que en data 9 de juliol de 2009, l’Administració titular ens va comunicar que 
el 31 de juliol de 2009 acabava el contracte de lloguer dels mòduls prefabricats 
que van adaptar per donar cabuda a l’ampliació temporal esmentada. 
 
4. L’Ajuntament comunica que ha assignat al centre una nova denominació 
específica. 
 
Pels motius manifestats, i d’acord amb l’article 74.1 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de 2009),  
 
CONVENEN 
 
1. Es modifica la composició del centre de primer cicle d'educació que 
s'assenyala, el qual passa a tenir les característiques que s'indiquen. 
 
Codi de centre:    08063187 
Denominació genèrica:   Llar d'infants pública 
“ específica:    El Palauet 
Titular:    Ajuntament de Canet de Mar 
Nif del titular:   XXXXXX 
Ensenyaments autoritzats:  Primer cicle d’educació infantil 
Ubicació: Ronda Doctor Manresa, 21, Canet de Mar 

(Maresme) 
Capacitat màxima total i  
simultània del centre: 12 grups i 164 alumnes del primer cicle de 

l'educació infantil, sense perjudici que el 
centre estableixi una distribució diferent, 
d'acord amb l'article 12.2 del Decret 
282/2006, respectant, en tot cas, les 
superfícies per alumne que preveu l'article 
13 del mateix Decret. 

 
2. La data d'efectes d'aquesta addenda són des de l’inici de curs 2009-2010. 
 
3. Aquesta addenda s’inscriurà en el registre de centres docents. 
 
4. Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els 
efectes d’aquest conveni que no es puguin resoldre de mutu acord les ha de 
resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts referenciades 
signen aquest document en dos exemplars originals, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
 
Pel Departament d’Educació  Per l’Ajuntament de Canet de Mar 
El director general de Recursos  La tinenta d’alcalde de Medi 
Del Sistema Educatiu   Ambient, Educació i Infància 



 

 
 
 
Camil Fortuny i Recasens   Sílvia Tamayo Mata 
 

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’addenda al conveni signat en data 14 de 
novembre de 2003, entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de creació de la llar d’infants pública 
de Canet de Mar. 
  
SEGON.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient i Educació i Infància, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord, considerant que l'adopció d'aquesta 
resolució és competència d'aquesta Tinència d’Alcaldia en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de 
juliol. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú. 
 
9.- APROVACIÓ CESSIÓ D’ÚS PISTA DE PETANCA DEL GRAU 
 
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió 
extraordinària de data 23 de juliol de 1999 s’atorgà, al Club de Petanca Canet, 
llicència a precari per a la utilització, durant un termini de deu anys, del bé de 
domini públic municipal següent: parcel·la de terreny d’una superfície de 2.510 
m2 situada a l’entrada de la urbanització el Grau. 
 
Vist que aquest acord va fer constar que dita parcel·la hauria d’entregar-se a 
l’Ajuntament sense dret a indemnització al complir-se deu anys a comptar de la 
data de concessió de la llicència, entre altres supòsits. 
 
Atès que a dia d’avui, el termini de la llicència a precari concedida al Club de 
Petanca Canet ha expirat tot i que és voluntat de l’Ajuntament atorgar una nova 
llicència per tal que aquesta associació esportiva pugui seguir utilitzant dits 
terrenys per a desenvolupar la finalitat constitutiva del Club, això és, practicar 
l’esport de la petanca. 
 
Vist l’informe número 8/2009 emès, el dia 17 de desembre de 2009, per la 
Secretària General de la Corporació, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“Núria Mompel i Tusell, Secretària de l'Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment d'allò establert a l'article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emeto el següent  
 



 

INFORME 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió extraordinària de 
data 23 de juliol de 1999 s’atorgà, al Club de Petanca Canet, llicència a precari 
per a la utilització, durant un termini de deu anys, del bé de domini públic 
municipal següent: parcel·la de terreny d’una superfície de 2.510 m2 situada a 
l’entrada de la urbanització el Grau. 
 
II.- Aquest acord va fer constar que dita parcel·la hauria d’entregar-se a 
l’Ajuntament sense dret a indemnització al complir-se deu anys a comptar de la 
data de concessió de la llicència, entre altres supòsits. 
 
III.- A dia d’avui, el termini de la llicència a precari concedida al Club de Petanca 
Canet ha expirat tot i que és voluntat de l’Ajuntament atorgar una nova llicència 
per tal que aquesta associació esportiva pugui seguir utilitzant dits terrenys per 
a desenvolupar la finalitat constitutiva del Club, això és, practicar l’esport de la 
petanca. 
 
 
OBJECTE 
 
És objecte d’aquest informe exposar, a sol·licitud del Sr. Alcalde, les 
consideracions jurídiques escaients en relació als fets enunciats anteriorment. 
 
FONEMENTS DE DRET 
 
Primer.- Qualificació jurídica del bé municipal. 
 
Tal i com consta en l’expedient els terrenys objecte de l’esmentada llicència a 
precari tenen la consideració de bé de domini públic municipal, dels definits en 
els articles 3 i 4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament  del patrimoni dels ens locals. 
 
Aquests terrenys estant qualificats urbanísticament com a terrenys 
d’equipament i zona verda, en part. (Veure plànol i informe tècnic que consten a 
l’expedient) 
 
Per altra banda, el tipus de cessió proposada pel Club de Petanca Canet, 
suposa una utilització privativa d’aquest bé de domini públic municipal, en tant i 
en quan, implica una ocupació directa del bé limitada als socis del Club de 
manera que exclou la utilització dels terrenys, per part d’altres interessats (art. 
57 RPEL) 
 
Segon.- Condicions d’utilització del bé de domini públic municipal. 
 
Tenint en compte el què precedeix, cal estar al que disposen els articles 53 a 
71 del citat Decret 336/1988. 
 
Dit això, en cas que l’Ajuntament autoritzés a favor d’aquest Club una llicència a 
precari per a la utilització privativa d’aquesta porció de 2.510 m2 del terreny de 



 

domini públic, per a destinar-la a la pràctica de la petanca, per entendre que es 
compleix una funció social, hauria de condicionar-la al següent: 
 
3 Podrà ser revocada en qualsevol moment per part de l’Ajuntament per raons 
d’interès públic, o quan calgui executar les previsions del planejament 
urbanístic d’aquestes zones. 

4 Dita revocació no originarà dret a cap indemnització. 
5 L’extinció de la llicència implicarà l’obligació del Club d’eliminar qualsevol 

construcció, instal·lació o ocupació temporal que hagués col·locat essent 
íntegrament al seu càrrec les despeses que per aquest concepte s’originin. 

6 No es podrà cedir la llicència atorgada al seu favor sense consentiment 
exprés de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Òrgan competent per a l’atorgament de la llicència. 
 
De conformitat a l’article 60 del RPEL l’Alcalde serà l’òrgan competent per a 
l’atorgament d’aquest tipus de llicència a precari sempre i quan, el termini de la 
mateixa no superi els 5 anys i la quantia del bé sigui inferior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, això és, inferior a 130.947,77 € l’any 2009. 
 
En cas contrari, es considera que caldria tramitar un expedient per a atorgar un 
dret de concessió sobre el bé, essent l’òrgan competent el Ple, el qual ho hauria 
d’aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels membres de dret. 
 
En aquest últim cas, caldria adjudicar la concessió administrativa mitjançant un 
concurs que garantís la concurrència pública, però tenint en compte la 
qualificació urbanística del bé (equipament i zona verda), i la utilització que es 
vol donar, es desaconsella totalment utilitzar aquesta via.” 

 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, per la finalitat social que 
desenvolupa aquest Club, cedir l’ús de la parcel·la esmentada, en règim de 
provisional o precari, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- ATORGAR a l’associació Club de Petanca Canet de Mar, llicència 
municipal a precari o provisional, per a la utilització privativa de 2.510 m2 de la 
parcel·la de terreny situada a l’entrada de la urbanització El Grau del municipi a 
l’objecte de que s’hi pugui desenvolupar l’activitat esportiva de petanca, durant 
un termini màxim de cinc anys, és a dir, fins el dia 7 de gener de 2015. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’autorització a precari al compliment de les següents 
condicions: 
 

1. Podrà ser revocada en qualsevol moment per part de l’Ajuntament 
per raons d’interès públic, o quan calgui executar les previsions del 
planejament urbanístic d’aquestes zones. 

2. Dita revocació no originarà dret a cap indemnització. 
3. L’extinció de la llicència implicarà l’obligació del Club d’eliminar 

qualsevol construcció, instal·lació o ocupació temporal que hagués 
col·locat essent íntegrament al seu càrrec les despeses que per 
aquest concepte s’originin. 



 

4. No es podrà cedir la llicència atorgada al seu favor sense 
consentiment exprés de l’Ajuntament. 

5. La llicència no donarà dret a la utilització d’aquests terrenys per a 
finalitats diferents de la concedida. 

  
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Club de Petanca de Canet de Mar. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 23 DE 
DESEMBRE 
 
Num. Data Resum Signatura 
1360 07/12/2009 Assabentat botiga carrer del Mar, XX Sílvia Tamayo 
1361 07/12/2009 Permís taller fusteria Ronda Dr. Manresa, X Sílvia Tamayo 
1362 07/12/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1363 07/12/2009 Aprovació rectificació setena certificació obres plaça 

Universitat i aprovació vuitena certificació 
Alcalde 

1364 09/12/2009 Pagament premi 25 anys Alcaldia 
1365 09/12/2009 Concessió bestreta reintegrable Alcaldia 
1366 09/12/2009 Decret setmanal de despeses Alcalde 
1367 09/12/2009 Sobreseïment procediment d'ordre d'execució riera Gavarra, 

XX 
Òscar Figuerola 

1368 09/12/2009 Designa advocat expedient Talher Alcalde 
1369 09/12/2009 Resposta petició inspector policia, assistència judici fora 

partit judicial 
Alcaldia 

1370 10/12/2009 Autorització escola de dansa Rda. Dr. Angles, XX Sílvia Tamayo 
1371 10/12/2009 Incoació expedient sancionador animals, Riera Buscarons, 

XX 
Cati Forcano 

1372 10/12/2009 Retorn fiança marquesina camp de futbol  Alcalde 
1373 10/12/2009 Suspensió procediment restauració legalitat urbanística 

polígon 6 parcel·la XX mentre no es resolgui llicència 
Òscar Figuerola 

1374 10/12/2009 Sobreseïment ordre d'execució de la Rda. Dr. Angles, XX Òscar Figuerola 
1375 11/12/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1376 11/12/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1377 11/12/2009 Proposta retirada carnet conduir Alcalde 
1378 11/12/2009 Declarar inadmissible recurs expedient 82816 Alcalde 
1379 11/12/2009 Estimar expedient 83042 per error en la identificació Alcalde 
1380 11/12/2009 Aprovació plecs clàusules contractació redacció projecte 

gespa camp de futbol 
Alcalde 

1381 11/12/2009 Aprovació vuitena certificació obra riera Gavarra  
1382 11/12/2009 Gratificació campanya gossos Alcalde 
1383 11/12/2009 Imposició segona multa c/ Vall, XX Òscar Figuerola 
1384 11/12/2009 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 
1385 14/12/2009 Adhesió Pla Formació Diputació 2010 Alcalde 
1386 14/12/2009 Obres menors Òscar Figuerola 



 

Num. Data Resum Signatura 
1387 14/12/2009 Baixa mercat setmanal Alcalde 
1388 15/12/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
1389 15/12/2009 Resolució expedient responsabilitat partimonial Alcalde 
1390 15/12/2009 Contractació Pla Ocupacional Dinamització Masoveria Alcalde 
1391 16/12/2009 Despeses setmanals Alcaldia 
1392 16/12/2009 Autorització perruqueria c/ Castanyer, XX Sílvia Tamayo 
1393 16/12/2009 Autorització merceria c/ Caldeta, XX Sílvia Tamayo 
1394 16/12/2009 Inscripció al registre d'entitats Alcalde 
1395 16/12/2009 Inscripció al registre d'entitats Alcalde 
1396 17/12/2009 Aprovació 9a certificació riera Gavarra Alcalde 
1397 17/12/2009 Aprovació modificació projecte executiu plataforma elevadora 

Ajuntament 
Alcalde 

1398 17/12/2009 Aprovació modificació projecte plataforma elevadora la 
Masoveria 

Alcalde 

1399 17/12/2009 Aprovació modificació projecte plataforma elevadora Vil·la 
Flora 

Alcalde 

1400 17/12/2009 Assabentat ortopedia carrer Lleida, XX SílviaTamaoy 
1401 17/12/2009 Assabentat botiga carrer del Mar, XX Sílvia Tamayo 
1402 17/12/2009 Baixa mercat setmanal Alcalde 
1403 18/12/2009 Modificació pressupost mitjançant generació de crèdit Alcalde 
1404 18/12/2009 Resolució expedient sancionador escombraries carrer Vall, 

XX 
Sílvia Tamayo 

1405 18/12/2009 Resolució expedient sancionador expedient escombraries, 
restaurant El tobellón  

Sílvia Tamayo 

1406 18/12/2009 Pròrroga pressupost any 2009, per a l'any 2010 Alcalde 
1407 18/12/2009 Aprovació trienni ABC Alcalde 
1408 18/12/2009 Aprovació trienni MBG Alcalde 
1409 21/12/2009 Aprovació nòmina desembre alcalde 
1410 21/12/2009 Primera ocupació R. Misser, XX Òscar Figuerola 
1411 21/12/2009 Autorització aparcament c/ S. Cristòfol XX Sílvia Tamayo 
1412 21/12/2009 adjudicació contracte menor manteniment aires i calderes Alcalde 
1413 21/12/2009 Aprovació IRPF, mes de novembre Alcalde 
1414 22/12/2009 Estimar d'ofici expedient 81479 Alcalde 
1415 22/12/2009 Despeses setmanals Alcalde 
1416 22/12/2009 Adjudicació provisional redacció projecte gespa artificial 

camp de futbol 
Alcalde 

1417 23/12/2009 Designa procurador contenciós núm. 285/09 Alcalde 
1418 23/12/2009 Autorització ús de la Masoveria Alcalde 
1419 23/12/2009 Manament a justificar de festes Alcalde 
1420 23/12/2009 Autorització ús masoveria alcalde 
1421 23/12/2009 Contractació Plans Ocupacionals Alcalde 
1422 23/12/2009 Nomenament cap accidental Brigada Alcalde 



 

 
11.- 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 21.10 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde, 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


