
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 DE JULIOL 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: 21.10 hores 
Hora que acaba: 23.13 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 17.06.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació d’un conveni de col·laboració amb el servei meteorològic de 

Catalunya per a la instal·lació de l’estació meteorològica “Canet de Mar”. 
4) Aprovació de l’acord de contractació de l’aplicatiu informàtic i adquisició 

d’elements per al control amb targetes magnètiques, mitjançant el 
Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb sis municipis 



 
 

5) Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’una actuació de promoció de la plaça mercat en el marc de les bases i 
el catàleg de serveis i activitats 2010 del pla de concertació XBMQ 

6) Acceptació de l’Ajut del programa complementari “Suficiència 
alimentària en el període 0-3 a les escoles Bressol Municipal” de la 
Diputació de Barcelona 

7) Pagament dels ajuts de menjador escolar del 2n trimestre del curs 2009-
2010. 

8) Pagament segon termini ajuts per al foment de la participació en 
activitats extraescolar dels centres educatius sufragats amb fons públics 
per a alumnes en situació desfavorida. 

9) Relació de decrets des del dia 7 de juny fins al dia 18 de juny de 2010 
10) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 17.06.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de juny i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 1 de juliol  de 2010, per import de 
141.259,21 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/18.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2010, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de juliol 2010, per 
import de  141.259,21  EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
F/2010/18 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 



 
 

3.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI 
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA “CANET DE MAR” 
 
Atès que el Servei Meteorològic de Catalunya és l’organisme encarregat de 
gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori català i de 
garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica de qualitat que serveixi 
de referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que 
requereixin suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 
 
Atès que aquest organisme és l’encarregat de gestionar i mantenir la Xarxa 
d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, en la qual 
s’integren les estacions meteorològiques que instal·la el Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
 
Atès que el Servei Meteorològic de Catalunya està interessat a instal·lar una 
estació meteorològica en un terreny de titularitat municipal, ja que té les 
condicions idònies per obtenir la informació meteorològica de la zona. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està disposat a cedir aquest terreny per 
a la instal·lació d’aquesta estació meteorològica, ubicat als jardins del centre 
cívic de vil·la Flora. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA   “CANET DE MAR” 
 
REUNITS 
 
El senyor DRA, director del Servei Meteorològic de Catalunya, 
 
El senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar, expressament facultat 
per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 
2010. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Meteorològic de Catalunya, 
empresa pública, domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, XX i amb NIF 
XXXXX, de la qual n’és el Director nomenat per Acord de Govern de 27 de 
desembre de 2006. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a 
propietari de la finca on s’ubica el centre cívic de Vil·la Flora, segons les 
facultats que li atribueix l’article 51.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 



 
 

EXPOSEN 
 
La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, amb l’objecte de donar 
resposta als  requeriments d’informació meteorològica de qualitat, a la qual la 
ciutadania té dret, crea el Servei Meteorològic de Catalunya (d’ara endavant 
SMC), com a organisme encarregat de gestionar i subministrar la informació 
meteorològica per al territori català i de garantir la disponibilitat d’una 
informació meteorològica de qualitat que serveixi de referència en tots aquells 
àmbits de competència de la Generalitat que requereixen suport, 
assessorament i informació en matèria de meteorologia. 
 
L’article 2.c de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, indica que 
l’SMC és l’encarregat de gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments 
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant Xemec). 
 
Que per Resolució del director de l’SMC de data 17 de desembre de 2008, 
(DOGC núm. 5283, de 22 de desembre de 2008) es crea la Xarxa 
d’Observadors Meteorològics (d’ara endavant XOM) a l’empara de l’article 13.3 
de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, amb la funció 
d’obtenir la informació meteorològica que es consideri necessària per millorar 
l’exercici de les funcions que l’SMC té atribuïdes. 
 
Que les Estacions Meteorològiques (d’ara endavant EM) que instal·la l’SMC 
passen a formar part de la XOM, la qual s’integra a la Xemec. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de la parcel·la situada als 
jardins del centre cívic de Vil·la Flora, al mateix municipi, on disposa d’un 
terreny adient per a la instal·lació d’una EM, donat que no hi ha obstacles que 
puguin pertorbar la mesura de les variables meteorològiques. 
 
Que en conseqüència, les dues parts acorden formalitzar el present conveni de 
col·laboració d’acord amb l’article 4.1.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
Primer.  OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte la instal·lació de l’EM  “Canet de Mar.”, dins 
dels terrenys propietat de l’Ajuntament del mateix municipi per integrar-la dins 
la XOM. 
 
Segon. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACTUACIÓ DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya es regeix per la Llei 15/2001, de 14 de 
novembre, de meteorologia, i el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’Empresa Pública Catalana, pel Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació 
dels estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
Tercer. OBLIGACIONS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA 
 



 
 

1. Adquirir i instal·lar l’EM  “Canet de Mar”, atenent el que estableix la 
normativa existent. 
 
2. Integrar l’EM objecte d’aquest conveni a la XOM, xarxa que gestiona l’SMC. 
 
3. En el moment de la instal·lació, l’EM Canet de Mar disposarà de gàbia 
meteorològica i de sensors de mesura de les següents variables: 
 
 - Temperatura màxima. 
 - Temperatura mínima. 
 - Precipitació. 
  
L’SMC no descarta afegir sensors de mesura d’altres variables en el futur, si ho 
creu necessari. 
 
4. Gestionar el manteniment d'aquesta EMA en les mateixes condicions que 
per a les altres EM integrants de la XOM.  
 
5. Explotar i difondre les dades en les mateixes condicions que per a la resta 
d’EM de la XOM. 
 
6. Sotmetre les dades procedents d'aquesta EM als mateixos controls de 
qualitat que per a les altres estacions integrants de la XOM. 
 
7. Posar a disposició de l’Ajuntament de Canet de Mar les dades de l’EMA 
objecte d’aquest conveni. 
 
8. El pagament de l’assegurança de l’EMA objecte d’aquest conveni. 
 
Quart. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
1. Autoritzar la instal·lació de l’EM,Canet de Mar, dins de la finca indicada i que 
es marca en annex adjunt, pel període indicat al pacte cinquè d’aquest 
document. 
 
2-  Mantenir l'entorn de la ubicació de la EM en unes condicions similars a les 
que existeixen en el moment de la signatura d'aquest conveni, en referència a 
la instal·lació de qualsevol element que representi un obstacle que alteri la 
mesura de les variables meteorològiques, així com a l’estat de la coberta 
vegetal del sòl.  
 
3. Comunicar per escrit a l'SMC amb una anticipació mínima de 6 mesos 
qualsevol modificació substancial de l'entorn de la ubicació de l'estació que 
pugui suposar que aquesta deixi de complir els requisits esmentats al paràgraf 
anterior.  
 
4. Autoritzar el pas per accedir a l’EM, per tal de poder efectuar diàriament la 
presa de dades per la persona o persones que s’hagin compromès amb l’SMC 
a fer-ho. Per això l’Ajuntament donarà una clau per accedir al recinte de Vil·la 
Flora per tal que en disposi la persona que el SMC indiqui. No es podrà cedir la 
clau a tercers sense previ avís a l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Cinquè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 



 
 

 
El conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i la seva durada 
serà d’un màxim de 4 anys a partir de la data de signatura d’aquest Conveni, 
llevat que una de les parts volgués desistir del conveni. En aquest cas, ho 
haurà de comunicar per escrit a l’altra part amb sis mesos d’antelació, com a 
mínim, ja sigui dins el període de vigència del conveni o d’alguna de les 
pròrrogues. A partir de la data de finalització dels 4 anys, s’haurà de renovar. 
 
Sisè.- RESOLUCIÓ 
 
Aquest conveni pot ser resolt per una de les següents causes: 
 
per desistir qualsevol de les parts ja sigui dins el període de vigència del 
conveni o d’alguna de les seves pròrrogues, tal com preveu la clàusula quarta 
d’aquest conveni de comú acord per incompliment greu i reiterat de les 
obligacions per part de qualsevol de les parts per la modificació de l’estatut 
jurídic de qualsevol de les parts 
 
Setè.- INTERPRETACIÓ 
 
El Director del Servei Meteorològic de Catalunya i el senyor alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, seran qui, en darrera instància, arribaran a un 
acord, en el cas que hi hagi diferències en la interpretació d’aquest conveni. Si 
tot i la bona voluntat de dirimir diferències entre les parts, aquestes no 
arribessin a cap acord, ambdues parts, per a la decisió de totes les qüestions 
litigioses derivades del present conveni, es sotmeten a l’arbitratge institucional 
del Tribunal Arbitral de Barcelona, tot encomanant-li la designació dels àrbitres 
i l’administració de l’arbitratge, així com obligant-se a complir la decisió arbitral. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts signen per 
triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data esmentat a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la instal·lació d’una estació meteorològica al terreny de 
titularitat municipal ubicat als jardins del centre cívic de Vil·la Flora, en la 
ubicació que consta en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya per a la instal·lació de l’estació meteorològica 
“Canet de Mar”, que especificarà els termes de l’autorització. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONTRACTACIÓ DE L’APLICATIU 
INFORMÀTIC I ADQUISICIÓ D’ELEMENTS PER AL CONTROL AMB 



 
 

TARGETES MAGNÈTIQUES, MITJANÇANT EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME CONJUNTAMENT AMB SIS MUNICIPIS. 
 

Atès que mitjançant Resolució de 22/5/2009 de l’Agència de Residus de 
Catalunya va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Canet de Mar per un 
valor de 24.360 € per al desenvolupament de “millores i equipament” a la 
deixalleria de Canet de Mar. 

Atesa la proposta del Consell Comarcal del Maresme per a contractar la 
implantació d’un nou programa informàtic de control de la deixalleria i 
l’adquisició d’elements per al control mitjançant targetes magnètiques, 
conjuntament amb sis municipis. 

Atès l’informe del tècnic de medi ambient, el qual es transcriu tot seguit: 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació al nou aplicatiu informàtic i al sistema de 
detecció mitjançant targetes magnètiques a la deixalleria i a la minideixalleria de 
Canet de Mar, emeto el següent 

INFORME 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar el gener de 2009 ajut per un 
valor de 24.360,00 € per “a la creació del programa de control d’entrada 
d’usuaris particulars i l’equip necessari per fer-ho mitjançant targetes 
magnètiques” (Decret núm. 53 de 15 de gener de 2009). 

Segon.- L’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant resolució d’atorgament 
d’ajuts amb data 22 de maig de 2009, atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar  
subvenció per un valor de 24.360,00 € per al desenvolupament de “millores i 
equipament” a les deixalleries i en relació a la subvenció sol·licitada (a part 
també concedeix ajut per un valor de 4.000,00 € per a “altres equipaments” que 
correspon a la millora de les àrees d’emergència). 

Tercer.- El pressupost municipal de 2010 aprova a la partida 51 16200 63200 la 
despesa “ajut deixalleries 09, programa i AE” per un total de 28.360,00 € que 
correspon al total de subvenció atorgada per la Generalitat. 

Quart.- Mitjançant converses i reunions amb el Consell Comarcal es proposa fer 
un aplicatiu informàtic compartit per 3 deixalleries i així distribuir les despeses. 
Les deixalleries a les quals s’implantarà l’aplicatiu donen servei a un total de sis 
municipis: Arenys de Munt, Arenys de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar. 

El repartiment de l’aplicatiu es repercutirà a cada municipi segons el % 
d’habitants, tal i com es pot veure en el quadre següent: 

 

Municipi Habitants 
% 

població €/municipi 
Canet de Mar 13.381 29,17 2.041,74 
Arenys de Mar 14.627 31,88 2.231,86 
Arenys de Munt 8.190 17,85 1.249,67 
Sani Iscle de Vallalta 1.267 2,76 193,33 
Sant Cebrià de Vallalta 3309 7,21 504,90 



 
 

Sant Pol de Mar 5102 11,12 778,49 
 45.876 100,00 7.000,00 

 

El preu unitari de la resta d’elements és:  

 30.000 Targes blanques: 2.548,00 € (amb banda magnètica i impreses a 1 
color). El cost total de les targes està en funció de la demanda de cada municipi. 

 Impressora per a targes: 1.896,40 €.  

 Gravadora de targes: 525,00 €.  

 Lector de targes: 340,00 €. 

 Bàscula de petites quantitats 100 €. 

 

Cinquè.- Avaluades les necessitats per la deixalleria i la minideixalleria de Canet 
de Mar, així com el fet de disposar de subvenció de l’Agència de Residus, 
proposo que s’aprovi les següents despeses, que desglossades són les que es 
mostren a la taula següent: 

 

Concepte Preu unitari Unitats 
Preu 
base 18% IVA Preu total 

Programa informàtic 
(29,17%) 7.000,00 0,2917 

2.041,9
0 367,54 2.409,44 

Targetes (15.000) 0,08493 15.000 
1.274,0

0 229,32 1.503,32 

Gravadora de targetes 525,00 4 
2.100,0

0 378,00 2.478,00 

Lector de targetes 340,00 4 
1.360,0

0 244,80 1.604,80 

Bàscula petita 100,00 2 200,00 36,00 236,00 

TOTAL     
6.975,9

0 1.255,66 8.231,56 

 

Sisè.- El 22 de juny de 2010 es consulta, via telefònica, a l’Agència de Residus 
de Catalunya, el fet de contractar l’actuació subvencionada de forma conjunta 
amb altres municipis. La Sra. NC de l’Agència de Residus ens comunica que 
podem fer aquesta actuació subvencionada conjuntament amb altres municipis i 
que l’ajut només serà concedit amb les despeses que realitzi l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

Conclusió 

Proposo que s’aprovi a la Junta de Govern Local la despesa de 8.231,56 € (18% 
IVA inclòs) per a la contractació de l’aplicatiu informàtic (29,17% del cost total) 
per al control de dades de la deixalleria i de la minideixalleria, l’adquisició de 
15.000 targetes magnètiques, de 4 gravadores de targetes, de 4 lectors de 
targetes i de 2 bàscules petites en el marc de la subvenció atorgada per 
l’Agència de Residus i previst a la partida 51 16200 63200. 

Proposo que aquesta despesa es faci a través del Consell Comarcal del 
Maresme i de forma conjunta amb els municipis següents: Arenys de Munt, 
Arenys de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i 



 
 

Canet de Mar. Proposi que es comuniqui al Consell Comarcal del Maresme i als 
ajuntaments implicats l’acord pres. 

 
Atès que es disposa de partida pressupostària per a desenvolupar aquest 
projecte, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Encarregar la contractació d’un nou aplicatiu informàtic de control de 
dades i l’adquisició d’elements per al control mitjançant targetes magnètiques 
per a la deixalleria i la minideixalleria de Canet de Mar, al Consell Comarcal del 
Maresme per tal que sigui d’aplicació al conjunt dels sis municipis següents: 
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Pol de Mar i Canet de Mar. 
 
SEGON.- Conseqüentment aprovar la despesa de 8.231,56 € (18% IVA inclòs) 
amb càrrec a la partida 51 16200 63200 per a la contractació de l’aplicatiu 
informàtic (29,17% del cost total) per al control de dades de la deixalleria i de la 
minideixalleria, i l’adquisició de 15.000 targetes magnètiques, de 4 gravadores 
de targetes, de 4 lectors de targetes i de 2 bàscules petites, tal i com es mostra 
a la taula següent: 
 

Concepte Preu unitari Unitats Preu base 18% IVA Preu total 
Programa informàtic (29,17%) 7.000,00 0,2917 2.041,90 367,54 2.409,44 
Targetes (15.000) 0,08493 15.000 1.274,00 229,32 1.503,32 
Gravadora de targetes 525,00 4 2.100,00 378,00 2.478,00 
Lector de targetes 340,00 4 1.360,00 244,80 1.604,80 
Bàscula petita 100,00 2 200,00 36,00 236,00 
TOTAL     6.975,90 1.255,66 8.231,56 

 
TERCER.- Notificar el present acord a l’òrgan contractant, és a dir al Consell 
Comarcal del Maresme i a la resta d’interessats. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA PLAÇA 
MERCAT EN EL MARC DE LES BASES I EL CATÀLEG DE SERVEIS I 
ACTIVITATS 2010 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XBMQ 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre 
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i 
les activitats locals i el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2001, renovant la 
seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que 
afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima 
qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2008-
2011. 



 
 

Atès que amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i 
altres ens locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, 
tant de suport econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant 
els treballs en xarxa i l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de 
qualitat que ens permetin assolir els objectius estratègics de Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
Atès que mitjançant Decret  59/2010 de 25 de gener de l’Alcaldia l’Ajuntament 
de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’ajuts de la Xarxa Municipis de 
Qualitat en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme. 

Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat la llista d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest 
ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres 
i Serveis, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per a la realització d’una 
acció de promoció a la plaça mercat dins l’àmbit de polítiques locals de 
Promoció Econòmica de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2010 
següent: 
 

Programa i nom actuació Import 
concedit Centre gestor 

Campanya de promoció i difusió ampliació horari 
Plaça Mercat.  

500 € Oficina de Fires i 
Mercats Locals. 

SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar l’acció cofinanciada 
amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
“SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA EN EL PERÍODE 0-3 A LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
Atès que en data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a 
les escoles bressol municipal” 2010 en el marc de l’àmbit de suport als serveis i 
a les activitats de Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 i del règim de concertació d’aquests programa. 
 
Atès que en data 21 de juny de 2010 l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut 
notificació de la secretària general de la Diputació sobre l’adopció de l’acord. 
 
Vist que el mateix dictamen s’aprova la proposta de distribució dels ajuts i que 
en l’Annex 1 figura l’Ajuntament de Canet de Mar amb un ajut atorgat per import 
de  5.367€.  



 
 

 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació 
i Infància s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar l’ajut per import de 5.367€  codi 10Y66992 en el marc del  
Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les 
escoles bressol municipal”2010. 
 
7.- PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR DEL 2n. 
TRIMESTRE DEL CURS 2009-2010. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 
20.185,14€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de 
pagaments dels ajuts de menjador escolar per al  2n. trimestre del curs 2009-
2010 , realitzada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació i 
Infància s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 2n. trimestre del curs 2009-
2010 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA__________ 2.827,20€  
COL·LEGI YGLESIAS____________________  2.734,20€ 
C.E.I.P. TURÓ DEL DRAC ________________  4.457,80€ 
C.E.I.P. MISERICÒRDIA__________________10.310,60€ 
C.E.I.P JOAN MARAGALL d’Arenys de Mar____   182,90€ 
C.E.I.P L’OLIVERA de Sant Cugat del Vallès___   182,90€ 
COL.LEGI LA IMMACULADA de Vilassar Dalt__    182,90€ 
T O T A L:                                                            20.878,50€ 
 
8.- PAGAMENT SEGON TERMINI AJUTS PER AL FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DELS CENTRES 
EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER A ALUMNES EN 
SITUACIÓ DESFAVORIDA.  
 
Atès que en data 11.03.09 es va publicar al DOGC número  5336 l’Ordre 
EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les 
línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases específiques dels 
programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2009. 
 



 
 

Atès que en data 2 d’abril de 2009  la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya els ajuts 
convocats corresponents als programes: 
 
- Programa A : Subvencions per al foment i la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics. Modalitat  per 
minorar el cost de manera universal i subvencions individualitzades a famílies 
d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides. 
- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat “Escoles obertes al 
juny i/o al setembre anys 2009”. 
- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides. 
- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del servei 
d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010. 
 
Atès que es va publicar al DOGC la resolució EDU/2344/2009, de 5 d’agost, per 
la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments, per fomentar la participació en activitats extraescolars als centres 
educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010 i la resolució 
EDU/2334/2009, de 5 d’agost, per la qual es resol la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes per 
fomentar la participació en activitats extraescolars als centres educatius 
sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010 i s’atorga subvenció a 27 
activitats organitzades per les AMPA a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2009 la Junta de Govern Local va acordar 
iniciar el procediment de concurs públic per seleccionar l’alumnat que es volia 
acollir a l’ajut  per a participar en activitats extraescolars i que es troba en 
situació socioeconòmica desfavorida.  
 
Atès que mitjançant el decret núm. 100/2010, de 28 de gener de la Tinència 
d’Alcaldia d’Educació i Infància i Medi Ambient es va resoldre la convocatòria 
atorgant ajuts a 7 alumnes, condicionant-ne 3 més a l’aportació de 
documentació complementària.  
 
Vist que la família d’AMGE ha aportat la documentació requerida i s’ha verificat 
que compleix els criteris establerts en la convocatòria. 
 
Atès que la resolució esmentada  va establir que els pagament es farien  
efectius en dos terminis corresponents al 50% del total de l’ajut. El primer 
pagament es va fer efectiu al mes de febrer i el segon al mes de juliol,  una 
vegada que comprovat que els infants han dut a terme l’activitat durant tot el 
curs.   
 
Atès que el detall dels imports atorgats i dels imports corresponents al 
pagament del segon termini són els següents: 



 
 

 
Dades 
alumne 

Activitat Centre Educatiu Cost 
família 

Import ajut Import  
pagament 

LTS Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 
TNH Teatre Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 
JAF Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 
IS Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 
RP Futbol Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 

DAM Teatre Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ 
AS Futbol Escola Misericòrdia 81€ 55€ 27,5€ 

AMGE Angles  Escola Turó del drac 144€ 100€ 100€ 
 
Vist que s’ha efectuat la comprovació sobre la despesa de les famílies en 
extraescolars, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Educació i Infància s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar el pagament dels imports corresponents al segon termini a 
les  famílies, segons la relació següent: 
 
Dades 
alumne 

Activitat Centre Educatiu Cost 
família 

Ajut Import 1r 
pagament 

Núm. 
compte 
corrent 

LTS Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 
TNH Teatre Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 
JAF Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 
IS Patinatge Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 
RP Futbol Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 

DAM Teatre Escola Misericòrdia 120€ 100€ 50€ Annex 1 
AS Futbol Escola Misericòrdia 81€ 55€ 27,5€ Annex 1 

AMGE Angles  Escola Turó del drac 144€ 100€ 100€ Annex 1 
 
SEGON.- Imputar la despesa a la partida 50 42200 48902 del pressupost 
prorrogat de 2009 per a l’exercici 2010, RC núm. 97 i  establir  que l’import total 
dels ajuts és de 955 € i el d’aquest pagament de 427,5€. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Tresoreria. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 18 DE JUNY DE 
2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

462 07/06/2010 Autorització excedència Alcalde 

463 07/06/2010 Obres menors Alcalde 
464 07/06/2010 Desestimació reclamació prèvia treballadors CESPA Alcalde 
465 07/06/2010 Autorització venda pàrquing a Promocions Xirau i 

Xirau 
Alcalde 



 
 

466 07/06/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
467 07/06/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
468 07/06/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 85791 Alcalde 
469 07/06/2010 Remissió expedient al Jutjat i emplaçament 

interessats RCA 258/2010 Secció F 
Alcalde 

470 08/06/2010 Delegació de competències als regidors Alcalde 
471 08/06/2010 Autorització utilització envelat, Club Bàsquet Alcalde 
472 09/06/2010 Advertiment primera multa coercitiva Rial dels Oms, 

XX 
Cati Forcano 

473 09/06/2010 Advertiment primera multa coercitiva carrer Ample, X Cati Forcano 
474 09/06/2010 Advertiment multes coercitives Molí XX Cati Forcano 
475 09/06/2010 Despeses setmanals Alcalde 
476 09/06/2010 Incoació expedient de Responsabilitat Patrimonial al 

senyor Joseph Lluís Franch 
Alcalde 

477 09/06/2010 Autorització ús Masoveria Alcalde 
478 09/06/2010 Rectificació bases tècnic autoempresa Alcalde 
479 09/06/2010 Ordre retirada cartells anunciadors petanca Av. 

Maresme 
Cati Forcano 

480 09/06/2010 Incoació expedients trànsit Alcalde 
481 09/06/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 0900000183 Alcalde 
482 09/06/2010 Aprovació pla de seguretat i salut obres camp de 

futbol 
Alcalde 

483 10/06/2010 Sobreseïment expedient responsabilitat patrimonial 
Saüc, XX 

Alcalde 

484 10/06/2010 Desistiment expedient responsabilitat patrimonial 
Misericòrdia, XX 

Alcalde 

485 10/06/2010 Baixes padró d'habitants Alcalde 
486 10/06/2010 Llicència obres C/ Xaró Baix, XX Cati Forcano 
487 10/06/2010 Pagament liquidació regidors Alcalde 
488 11/06/2010 Compra de nínxol Cati Forcano 
489 11/06/2010 Rènting fotocopiadora biblioteca Alcalde 
490 11/06/2010 Contractació jardiners alcalde 
491 11/06/2010 Remissió expedient jutjat i nomenament d'advocat 

RCA 258/2010 B, JCA NÚM. 8 
Alcalde 

492 14/06/2010 Llicència obres c/ F. Paulita, XX Cati Forcano 
493 14/06/2010 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
494 14/06/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
495 14/06/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
496 14/06/2010 Adjudicació provisional salvament platges a Proactiva Alcalde 

497 15/06/2010 Manament de pagament a justificar per a les 
sardanes de juliol i agost 

Alcalde 

498 15/06/2010 Sobreseïment procediment legalitat urbanística, c/ 
Vall, XX 

Cati Forcano 

499 15/06/2010 Llicència obres R. Buscarons, XX Cati Forcano 
500 15/06/2010 Advertiment multes  c/ Isla Cristina, XX Cati Forcano 



 
 

501 15/06/2010 Advertiment multes coercitives  R. Sant Domenec, XX Cati Forcano 
502 15/06/2010 Sobreseïment ordre d'execució c/ Caldeta, XX Cati Forcano 
503 15/06/2010 Despeses setmanals Alcalde 
504 18/06/2010 Autorització festa del Bar de la Pl del Americanos Alcalde 
505 18/06/2010 Decret d’instal·lació del bar de la pl. 11 de setembre Sílvia Tamayo 

506 18/06/2010 Canvi data concurs paelles club Botxes Alcalde 
507 18/06/2010 Declarar desert contracte Benestar Social i Creu Roja Alcalde 
508 18/06/2010 Adjudicació provisional biblioteca Alcalde 
509 18/06/2010 Designació directors obra  FEOS Enllumenat, 

Benestar Social i Masoveria 
Alcalde 

510 18/06/2010 Cessió equipaments esportius al Club Twirling - 
Campus d'Estiu 

Alcalde 

511 18/06/2010 Estimació Responsabilitat Patrimonial Alcalde 
512 18/06/2010 Obres menors Cati Forcano 
513 18/06/2010 Sobreseïment ordre d'execució Club Petanca, Av. 

Maresme 
Cati Forcano 

514 18/06/2010 Modificació de pressupost mitjançant transferències 
de crèdit 

Alcalde 
515 18/06/2010 Remissió expedient i designa d'advocats proc. 

Acomiadament 448/2010 
Alcalde 

516 18/06/2010 Rectificació error  material pròrroga  llicència d'obres  
c/ Sant Joaquim, XX 

Cati Forcano 

517 18/06/2010 Aprovació IRPF mes de maig Alcalde 
 
10.- 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 23.13 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 


