ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 14 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: 20.30 hores
Hora que acaba: 21.25 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
Antoni Isarn Flores
Coia Galceran Artigas
Francesc Martín Casares
Marisol Pacheco Martos
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 07.01.10
Aprovació preus públics complex esportiu municipal
Aprovació preus públics per a la realització de tallers per a joves
Adjudicació definitiva de la concessió de l’ús privatiu d’una parada a la plaça
mercat municipal
5. Relació de decrets des del dia 28 fins al dia 30 de desembre 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 07.01.10
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinària del dia 7 de gener de 2010 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 PREUS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
Atès que des del mes d’octubre de l’any 2008, Canet de Mar gaudeix d’un
complex esportiu municipal i que Canet Sport, SL és l’empresa concessionària
d’aquest complex esportiu municipal.
Atès que Canet Sport, SL ha presentat una proposta de tarifes per a l’any 2010,
la qual ha estat informada favorablement pel tècnic municipal d’esports, informe
que es transcriu a continuació:
Davant l’estudi de preus presentat per Construccions Riera SL per l’augment de
quotes de l’any 2010, donem per bons els preus presentats, per l’empresa
responsable de la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal situat al Rial
de Figuerola número 2 (H20 Sports).
Aquests preus tindran vigència durant tot l’any 2010, tornant-se a revisar a finals
del mateix:
1.- QUOTA D’INSCRIPCIÓ: no hi ha cap modificació
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Infantil (de 0 a 4 anys)........................................................Exempt
Jove (de 5 a 15 anys).......................................................... 45.00€
Adult (de 16 a 64 anys)....................................................... 65.00€
Gent Gran ( a partir de 65 anys) ........................................ 45.00€
Segon familiar .................................................................... 55.00€
Familiar (parelles i fills menors de 18 anys)....................... 65.00€
Matí (dll a dv de 7 a 13.00h)............................................... 55.00€
Cap de setmana..................................................................55.00€

2.- QUOTA MENSUAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preu 2.009

Jove (de 5 a 15 anys)......................... 25.95€
Adult (de 16 a 64 anys)...................... 34.95€
Gent Gran ( a partir de 65 anys) ....... 25.95€
Segon familiar ................................... 30.95€
Familiar (parelles i fills menors
de 18 anys) .......................................90.95€
Matí (dll a dv de 7 a 13.00h).............. 21.95€
Cap de setmana................................24.95€

Preu 2.010

Increment

26.95€
36.95€
26.50€
31.95€

3.85%
5.72%
2.12%
3.23%

93.00€
23.95€
24.95€

2.25%
9.11%
0.00%

La mitjana d’increment d’aquest apartat és de 3.76% i es justifica en quan:
1.- Els diferents increments d’IPC des de l’any 2.006, quan es van establir les
quotes amb un únic increment l’any 2009, arriben al 10.1%
3.- ENTRADES PUNTUALS
1.
2.
3.

Preu 2.009 Preu 2.010

Infantil (de 5 a 15 anys)............................5.00€ 6.70€
Adult (de 16 a 64 anys)............................6.00€ 8.00€
Gent Gran ( a partir de 65 anys)......... ....5.00€ 6.70€

Increment
34%
33.3%
34%

Aquests increments es justifiquen per part del gestor en el fet que volen que els
seus usuaris es sentin més identificats en el centre i potenciar una imatge i
cultura de l’esport de lleure amb continuïtat i constància.
4.- LLOGUERS: no hi ha cap modificació
1.
2.

Lloguer guixetes (anual)....................................................65.00€
Lloguer tovallola..................................................................1.50€

5.- ÀREA DE SALUT
Servei

Revisió mèdica

Massatges/fisioteràpia

Sessions
Primera visita
Seguiment
1 sessió
1 sessió
5 sessions
1 sessió

Preu
40.00€
20.00€
37.00€
4.50€
20.00€
36.40€

L’únic preu que es modifica el servei de massatges que passa de 23.50€ a
36.40€, aquest increment es correspon a un augment del temps en la sessió
passant de 30 a 50 minuts, Això suposa que el preu per minut a baixat de 0.783
E/min a 0.728 €/min.
6.- ENTRENADOR PERSONAL
Nombre usuaris

No hi ha cap modificació

Sessions
1 sessió
5 sessions
10 sessions
1 sessió
5 sessions
10 sessions

Preu
31.50€
150.00€
285.00€
22.50€
110.00€
205.00€

7.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Activitats
complementàries

Sessions

Preu

1 dia/setmana
2 dies/setmana
1 dia/setmana
2 dies/setmana

38.50€
63.50€
55.00€
90.75€

No hi ha cap modificació
8.-CURSETS NATACIÓ
8.1. CURSETS NATACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preu 2.009

Natació nadons (4 a 24 mesos)
Natació petits (2 a 5 anys)
Natació petits (2 a 5 anys) 2 dies
Natació infantil (6 a 15 anys)
Natació infantil (6 a 15 anys) 2 dies
Natació adults (16 a 64 anys)
Natació adults (16 a 64 anys) 2 dies
Natació gent gran (a partir de 65 anys)
Natació gent gran (a partir
de 65 anys) 2 dies

8.2.NATACIÓ ESCOLAR
- Guarderies (1 a 3 anys)
- P-3 a P-5
- Primària i ESO

60.00€
47.50€
78.50€
47.50€
78.50€
50.00€
82.50€
45.00€

Preu 2.010

Increment

63.00€
49.89€
82.46€
49.89€
82.46€
52.52€
86.66€
47.27€

5.03%
5.03%
5.03%
5.03%
5.03%
5.03%
5.03%
5.03%

74.25€ 77.99€

5.03%

Preu 2.009 Preu 2.010 Increment
30.00€ 31.50€
25.00€ 26.50€
19.50€ 20.50€

5%
6%
5.12%

1.- Els diferents increments d’IPC des de l’any 2.006, quan es van establir les
quotes amb un únic increment l’any 2.009, arriben al 10.1%
9.-NOUS SERVEIS
- QUOTA TOTAL, servei que inclou servei de rentat de roba, taquilla
personal i servei de tovallola.
69.50€

D’acord amb la proposta formulada per l’emprea concessionària, vist l’informe
emès pel tècnic municipal d’Esports, de conformitat amb la proposta de la
Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar les tarifes per a la utilització del complex esportiu municipal
de Canet de Mar pe a l’any 2010 que tot seguit es detallen:

1.- QUOTA D’INSCRIPCIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Infantil (de 0 a 4 anys)........................................................Exempt
Jove (de 5 a 15 anys).......................................................... 45.00€
Adult (de 16 a 64 anys)....................................................... 65.00€
Gent Gran ( a partir de 65 anys) ........................................ 45.00€
Segon familiar .................................................................... 55.00€
Familiar (parelles i fills menors de 18 anys)....................... 65.00€
Matí (dll a dv de 7 a 13.00h)............................................... 55.00€
Cap de setmana..................................................................55.00€

2.- QUOTA MENSUAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jove (de 5 a 15 anys)............................................................26.95€
Adult (de 16 a 64 anys).........................................................36.95€
Gent Gran ( a partir de 65 anys) ..........................................26.50€
Segon familiar ......................................................................31.95€
Familiar (parelles i fills menors de 18 anys) ........................90.95€
Matí (dll a dv de 7 a 13.00h)................................................23.95€
Cap de setmana.................................................................24.95€

3.- ENTRADES PUNTUALS:
1. Infantil (de 5 a 15 anys)........................................................6.70€
2. Adult (de 16 a 64 anys)........................................................8.00€
3. Gent Gran ( a partir de 65 anys)..........................................6.70€
4.- LLOGUERS:
1. Lloguer guixetes (anual)....................................................65.00€
2. Lloguer tovallola..................................................................1.50€
5.- ÀREA DE SALUT
Servei

Revisió mèdica

Massatges/fisioteràpia

Sessions
Primera visita
Seguiment
1 sessió
1 sessió
5 sessions
1 sessió

Preu
40.00€
20.00€
37.00€
4.50€
20.00€
36.40€

6.- ENTRENADOR PERSONAL
Nombre usuaris

Sessions
1 sessió

Preu
31.50€

5 sessions
10 sessions
1 sessió
5 sessions
10 sessions

150.00€
285.00€
22.50€
110.00€
205.00€

7.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Activitats
complementàries

Sessions

Preu

1 dia/setmana
2 dies/setmana
1 dia/setmana
2 dies/setmana

38.50€
63.50€
55.00€
90.75€

8.- CURSETS NATACIÓ
8.1. CURSETS NATACIÓ
1. Natació nadons (4 a 24 mesos)

63.00€

2. Natació petits (2 a 5 anys)

49.89€

3. Natació petits (2 a 5 anys) 2 dies
4. Natació infantil (6 a 15 anys)
5. Natació infantil (6 a 15 anys) 2 dies

82.46€
49.89€
82.46€

6. Natació adults (16 a 64 anys)

52.52€

7. Natació adults (16 a 64 anys) 2 dies

86.66€

8. Natació gent gran (a partir de 65 anys)

47.27€

9. Natació gent gran (a partir de 65 anys) 2 dies

77.99€

8.2.NATACIÓ ESCOLAR
- Guarderies (1 a 3 anys)

31.50€

- P-3 a P-5
- Primària i ESO

26.50€
20.50€

9.- NOUS SERVEIS
- QUOTA TOTAL, servei que inclou servei de rentat de roba,
taquilla personal i servei de tovallola.
69.50€
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’empresa concessionària.
3.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE
TALLERS PER A JOVES.
Atès que la Regidoria de Joventut té la responsabilitat de promoure la
dinamització i participació del jovent de Canet de Mar organitzant actes,
activitats, cursos, concursos si tallers destinades a aquest col·lectiu
Atès que la Regidora de Joventut organitza per a joves un taller ràdio per a
joves que es dura a terme al llarg del primer trimestre de 2010 i un curs de
monitors, que es durà a terme al llarg dels mesos de març i d’abril de 2010.
Atès que la realització dels tallers programats és d’interès juvenil.
Atès que s’adjunten els pressupostos estimatius per a la realització dels tallers
Atès que considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta
Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia
mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta
de la Cinquena Tinença de l’Alcaldia de Joventut, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics:
1 taller de ràdio
 20 € per a cada participant jove (fins als 35 anys)
1

curs de monitors:
 80 € per a cada participant membre d’entitats juvenils
 130 € per a cada participant jove canetenc (fins als 35
anys)
 180 € per a cada participant adult

SEGON.- Que la Regidora de Joventut assumeix les despeses que no siguin
cobertes pels propis usuaris del taller en tant que la realització dels mateixos és
d’interès juvenil i per tant queda justificada aquesta assumpció.
TERCER.- Publicar aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la Província.

4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU
D’UNA PARADA A LA PLAÇA MERCAT MUNICIPAL
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de desembre de
2009, va acordar adjudicar provisionalment la concessió de l’ús privatiu d’una
parada a la Plaça Mercat municipal al senyor DMI per ser el candidat que ha
obtingut major puntuació segons allò establert en els criteris d’adjudicació
establert en el plec de clàusules.
Atès que l’anterior adjudicació provisional es va publicar el 18 de desembre de
2009 al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar i al BOP número
308 de data 25 de desembre de 2009.
Atès que es va concedir un termini de 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 del contractant, la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar, així com perquè constituís, a la caixa de la corporació, la garantia
definitiva de 200 euros, establerta en la clàusula divuitena del plec.
Atès que en data 21 de desembre de 2009, l’adjudicatari provisional va
constituir la garantia definitiva per import de 200 euros i va presentar la
documentació requerida.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa
l’article 135.4 LCSP, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió de l’ús
privatiu d’una parada a la plaça mercat municipal al senyor DMI per ser el
candidat que ha obtingut major puntuació segons allò establert en els criteris
d’adjudicació establert en el plec de clàusules.
SEGON.- La durada de la concessió serà d’un any prorrogable per períodes
d’igual durada de forma tàcita, amb una durada total, incloses les pròrrogues no
superior a cinquanta anys.
TERCER.- Citar el concessionari perquè comparegui dins dels deu dies hàbils
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva
per constituir la formalització de la concessió.
QUART.- Publicar aquest acord al BOP i al perfil de contractant de l’Ajuntament
de Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo individualment a tots els
licitadors.
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per procedir a la
signatura de la formalització del present contracte.

5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 FINS AL DIA 30 DE
DESEMBRE
Núm.
Data
Resum
1423 28/12/2009 Llicència gas natural
1424 28/12/2009 Llicència de gas natural
1425 28/12/2009 Incocació expedient sancionador escombraries C/
de la Font, XX
1426 28/12/2009 Resolució al·legacions sancionador polígon sis
parcel·la XX
1427 28/12/2009 Advertiment multes coercitives can Gabarró.
Ronda Dr. Anglès, XX
1428 28/12/2009 Nomenament cap accidental policia local
1429 29/12/2009 Tancament expedient sancionador Via Figuerola
XX
1430 29/12/2009 Contractació plans ocupacionals
1431 30/12/2009 Despeses setmanals

Signatura
Òscar Figuerola
Òscar Figuerola
Sílvia Tamayo
Òscar Figuerola
Òscar Figuerola
Alcalde
Òscar Figuerola
Alcalde
Alcalde

6.- PUNTS URGENTS
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 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, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència d’uns punts no inclosos a
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació
en els termes següents.
6.1.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
DE CANET DE MAR
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament millorar els diversos equipaments
socials, culturals i esportius de la població, i en aquest sentit, de forma
específica l’Ajuntament té intenció renovar el camp de futbol municipal
mitjançant la col·locació de gespa artificial.
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 1380, d’11 de desembre de 2009 es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del contracte de serveis consistent en la redacció del projecte i de
l’estudi de seguretat i salut, direcció de les obres i coordinació de seguretat i
salut del projecte “Col·locació de gespa artificial en el camp de futbol municipal”
i l’aprovació inicial del Plec de clàusules que havia de regir aquesta
contractació, així com sol·licitar ofertes a tres empreses, atorgant-los un màxim
de deu dies hàbils per a la seva presentació.

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 1416, de 22 de desembre de 2009 es va
adjudicar provisionalment el contracte de serveis consistent en la redacció del
projecte i de l’estudi de seguretat i salut, direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut del projecte “Col·locació de gespa artificial en el camp de futbol
municipal”, a l'empresa M305 Enginyers, pel preu de 10.831,19 euros per la
redacció del projecte i de l’estudi de seguretat i salut, i 8.393,79 euros per la
direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, més 3.076 euros
corresponents a l'Impost de Valor Afegit del preu total de contracte, i d'acord
amb les consideracions contingudes en l’informe tècnic elaborat per l’enginyera
municipal, Sílvia Amatller Micola.
Atès que en data 29 de desembre de 2009 l’empresa M305 Enginyers va lliurar
el projecte bàsic i executiu per al subministrament i la col·locació de gespa
artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar.
Vist l’informe de l’enginyera municipal, Sílvia Amatller Micola, el qual es
transcriu a continuació:
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, requerida per emetre informe
tècnic en relació al projecte de col·locació de gespa artificial al camp de futbol
existent, emet el següent:
INFORME
Amb data 29/12/2009 i registre d’entrada 7345, en JIG ha presentat una còpia del
Projecte bàsic i executiu pel subministrament i col·locació de gespa artificial al
camp de futbol existent.
El projecte de col·locació de la gespa artificial ha estat redactat per encàrrec de
l’Ajuntament de Canet de Mar, per m305 Enginyers.
El projecte té per objecte la transformació de l’actual camp de sauló per un camp
de gespa artificial en el terreny de joc del camp de futbol municipal.
El document compta amb:
1
2
3
4
5

Memòria i annexos
Plànols
Estudi de seguretat i salut
Pressupost (amidaments i pressupostos, amb quadres de preus i
descomposats)
Plec de Condicions tècniques

Així mateix, s’inclou un pla d’obra que justifica que es poden executar en un
termini de 4 mesos. L’execució s’ha previst en 3 fases i que es corresponen amb:
1. Moviment de Terres i excavacions
2. Instal·lacions
3. Pavimentació primària
El projecte s’ha elaborat d’acord amb els assessoraments de les companyies de
serveis i consisteix en definir gràficament i valorar les següents obres:

1.
2.
3.
4.
5.

Explanació i moviment de terres del sector per a l’adaptació al projecte
Execució de l’arranjament perimetral del camp
Clavegueram
Xarxa de serveis
Col·locació de gespa artificial d’última generació.

D’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte defineix el pressupost
d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA:
Pressupost d’execució material

398.435,24

Despeses generals 13%

51.796,58

Benefici industrial 6%

23.906,11

Pressupost d’execució per contracta

474.137,93

IVA 16%
Pressupost global de licitació

75.862,07
550.000,00

Revisat el projecte s’informa tècnicament favorable, condicionat l’esmena dels
següents punts:
1. Presentar el projecte visat pel col·legi oficial corresponent.

Així mateix, cal deixar constància que en la memòria i el pressupost s’inclou una
partida de tala dels arbres del vial perimetral del camp. Caldrà mantenir aquests
arbres en la mida que no afectin a l’execució de l’obra.
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports,
s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per al
subministrament i la col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal
de Canet de Mar elaborat per l’empresa M305 Enginyers durant el mes de
desembre de 2009, amb un pressupost d’execució per contracta de 550.000,00
euros, IVA inclòs.
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el
DOGC, el Periódico de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació,
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment,
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació en el
BOP.

QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
6.2.- APROVACIÓ MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA INVERSIÓ ANOMENADA
RÀDIO A LA CARTA PER A L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET
Atès que la ràdio a la carta és un concepte que neix de la idea de disposar de
la programació d’una emissora de ràdio a voluntat, és a dir, poder escoltar el
programa desitjat al moment.
Atès que aquest concepte anys enrere era impossible o poc pràctic de posar a
disposició del públic, però amb l’aparició d’Internet ja es pot disposar del
programa que es vol.
Atès que en un futur proper la ràdio a la carta no serà un servei més que oferirà
una emissora, sinó que serà un dels serveis bàsics que oferiran les emissores.
Per aquests motius, l’Organisme Autònom de Ràdio Canet ha elaborat una
memòria explicativa anomenada Ràdio a la carta per a l’Organisme Autònom
Ràdio Canet per fer possible tirar endavant el projecte d’una emissora de ràdio
a voluntat, per poder escoltar el programa desitjat al moment.
Atès que és un projecte finançable per la convocatòria de subvencions
aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal
per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010, pel fet que es tracta de
desenvolupar infraestructures tecnològiques i d’innovació i de modernitzar
l’administració en processos tecnològics.
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la memòria explicativa de la inversió anomenada Ràdio a la
carta per a l’Organisme Autònom Ràdio Canet per fer possible el projecte d’una
emissora de ràdio a voluntat, per poder escolat el programa desitjat al moment,
amb un pressupost d’execució de 8.999,28 €, IVA inclòs.
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per tal de finançar el projecte
d’acord amb la convocatòria aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26
d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010.

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 21.25
hores de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

L’alcalde,

Núria Mompel Tusell

Joaquim Mas Rius

