
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions ordinària i extraordinària, 

respectivament, de la Junta de Govern Local de data 17.11.11 i 18.11.11 
2) Aprovació serveis extraordinaris mes de novembre 
3) Aprovació concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, 

artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg, convocatòria 1/2011 

4) Aprovació actualització cànon explotació bar camp de futbol municipal 
5) Aprovació retirada autorització per a la venda al mercat setmanal 
6) Aprovació atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 

per a la instal·lació d’una canonada de gas natural al carrer Sant Joaquim 
número xx 

7) Examen i aprovació bases convocatòria ajuts programa de suficiència 
alimentària a l’escola bressol 

8) Aprovació atorgament de l’edició 2010-2011 del premi d’investigació 
Raimon Bonal 

9) Atorgament de l’edició 2011-2012 del premi d’investigació Raimon Bonal 



 

10) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 11 de novembre de 2011 
11) Precs i preguntes 
 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, RESPECTIVAMENT, DE DATA 17.11.11 I 
18.11.11 
 
Vista i trobada conforme les actes de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària i extraordinària, respectivament, del dia 17 i 18 de novembre 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 
se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE  DE 2011 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’octubre al 15 de novembre de 
2011.   
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2011, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil dos-cents quaranta-dos 
euros amb seixanta cèntims (5.242,60 €) els serveis extraordinaris  efectuats 



 

pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’octubre al 15 de novembre de 2011, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents vuit euros amb dotze 
cèntims (1.308,12 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia  durant  el mes de novembre de 2011. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents vuitanta euros amb un 
cèntim (380,01 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes de novembre de 2011.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents setanta-set euros amb dos 
cèntims (277,02 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de novembre  de 
2011.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinquanta-dos euros amb 
noranta-sis cèntims (1.052,96 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora 
d’hores de treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de novembre 
de 2011. 
  
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2011. 
 
3.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS 
CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, 
CONVOCATÒRIA 1/2011 

 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a l’atorgament de subvencions per 
part d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2011 va aprovar la 
convocatòria 1/2011, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’exercici 2011, i va establir els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.  
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats finia el 
dia 23 de juny d’enguany. 
 
Vist l’informe emès pel consell regulador en data 3 de novembre de 2011, que 
es transcriu a continuació, en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 



 

peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
 

  1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/ 
  
Subvenció 

Nom Entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   Punt   

           

Entitats d’Educació           
           

Escola  Misericòrdia 30 15 10 10 10 0 0 75 49,4 3705€ 

Escola  Turó del drac 10 10 0 10 3 0 0 33 49,4 1630€ 

Col·legi Sta. Rosa de Lima 6 2 0 4 0 0 0 12 49,4 594€ 

Col·legi Yglesias 6 4 0 3 0 0 0 13 49,4 642€ 

AMPA Col·legi Sta. Rosa 2 2 0 2 1 0 0 7 49,4 346€ 

AMPA Turó del drac 2 2 0 2 0 1 0 7 49,4 346€ 

AMPA EBM El Palauet 5 1 1 4 1 0 0 12 49,4 593€ 

As. Cultural Soroll.som  7 2 2 7 2 5 0 25 49,4 1.235€ 

Junta Rectora Col·legi Yglesias 15 5 3 5 4 0 5 32 49,4 1.581€ 
 
Entitats de Cultura                     
                      
Orfeó Misericòrdia 10 5 10 5 0 0 0 30 40 1.200,00 € 
Amics del Ball 20 20 15 10 5 5 0 75 40 3.000,00 € 
Centre d'Estudis Canetencs 10 5 10 0 0 0 0 25 40 1.000,00 € 
Colla de Diables 30 15 10 5 0 0 0 60 40 2.400,00 € 
Plataforma per la Llengua 1 1 1 1 0,78 0 0 4,78 40 192,00 € 
Amics de la Sardana 10 5 10 5 0 0 0 30 40 1.200,00 € 
Perkutes de Canet 2 0 0 3 0 0 0 5 40 200,00 € 
Cercle Artístic Canetenc 20 5 10 5 0 5 0 45 40 1.800,00 € 
Ass. Cult. Soroll.Som 4 1,5 2 2 3 1 0 13,5 40 540,00 € 
Cop de Roc 5 2 2 2 3 1 0 15 40 600,00 € 
ADAK 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 € 
 
Entitats de Medi Ambient                     
                      
ADF Vallalta 30 20 15 10 10 7 5 100,00 97,00 800,00 € 
 
Entitats de Joventut                     
                      
ADAK 19 12 7 7 3 3 0 51 10 510 € 
Soroll.som 12 12 6 7 4 0 0 41 10 410 € 
Esplai Bitxus 21 12 10 7 5 0 0 55 10 550 € 
Esplai Bitxus 19 12 10 5 5 0 0 51 10 510 € 
DEKAA 19 12 7 7 3 3 0 51 10 510 € 
Esplai Strankis 29 12 15 10 10 5 0 81 10 810 € 



 

Otaku Soul 9 12 5 2 2 0 0 30 10 300 € 
Skate Canet 15 0 10 5 5 0 5 45 10 400 € 
 
Entitats d'Esports                     
           
Associació Mar i Vent 0,2 2,45 2 0,5 0,2 0,5 0 5,85 85,50 500,18 € 
Canet Futbol Club 20 16,18 13 7 8 6 0 70,18 85,50 6.000,39 € 
Canet Futbol Sala 20 10 13 5 8 6 0 62,00 85,50 5.301,00 € 
Club Atletisme Canet 8 8 5 3 2,1 2 0 28,10 85,50 2.402,55 € 
Club Bàsquet Canet 20 16,08 13 8 8 5,1 0 70,18 85,50 6.000,39 
Club Billar Canet 0,2 5 1 0,42 0,2 0,2 0 7,02 85,50 600,21 € 
Club Botxes Canet 4 0 3 2 0,5 2,2 0 11,70 85,50 1.000,35 € 
Club Ciclista Canet 2,6 3 0,5 0,5 0,2 0,2 0 7,00 85,50 598,50 
Club Patinatge Canet 3 0 3,8 2 0 0,5 0 9,30 85,50 795,15 € 
Club Petanca Canet 1 2 1 0,47 0,2 0 0 4,67 85,50 399,29 € 
Club Petanca Maresme 1 2 1 0,47 0,2 0 0 4,67 85,50 399,29 € 
Club Tennis Canet 1971 0,5 3 1 0 0,2 0 0 4,70 85,50 400,00 € 
Club Tennis Taula Canet 1 6 2,5 2 1 0,2 0 12,70 85,50 1.085,85 € 
Club Twirling Canet 1 6 1 0,26 0,5 0 0 8,76 85,50 748,98 € 
Club Vela Canet 0,2 2 2 0,17 0,15 0,15 0 4,67 85,50 399,29 € 
Club Excursionista Canet 1 1,22 1,3 0,2 0,2 0,2 0 4,12 85,50 352,26 € 
Societat Colombòfila 0,5 3 2 0,16 0,2 0 0 5,86 85,50 501,03 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 0,5 3 2 0,2 0,16 0 0 5,86 85,50 501,03 € 
RACE Canet 5,00 2,00 6,00 5,40 3,00 2,00 0,00 23,40 85,50 2.000,70 € 
Moixons 1,50 1,00 0,30 1,50 0,20 0,20 0 4,70 85,50 401,85 € 
Equitació adaptada 2,00 0 2,00 0,35 0,50 1 0 5,85 85,50 500,00 € 
4 manilles 0,17 0 2 0,20 0,5 0 0 2,87 85,50 245,39 € 
           
 

Proposar la denegació de les peticions presentades per les entitats que 
s’indiquen pels motius que s’esmenten: 
 
Àrea Entitat sol·licitant Motiu denegació 

 
Cultura ADAK El projecte presentat no està en concordança amb el 

pla de Cultura 2008-2011  
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, Daniel Martín Enrique, de data 3 
de novembre, que consta a l’expedient. 
 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a les entitats que es 
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2011, en 
règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 



 

educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg: 
 
NOM ENTITAT  SUBVENCIÓ  
    
Entitats d'Educació   
CEIP Misericordia 3.705,00 € 
CEIP Turó del drac 1.630,00 € 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 594,00 € 
Col·legi Yglesias 642,00 € 
AMPA Col·legi Sta. Rosa 346,00 € 
AMPA Turó del drac 346,00 € 
AMPA EBM El Palauet 593,00 € 
As. Cultural Soroll.som 1.235,00 € 
Junta Rectora Col·legi Yglesias 1.581 € 
  
Entitats de Cultura   
    
Orfeó Misericòrdia 1.200,00 € 
Amics del Ball 3.000,00 € 
Centre d’Estudis Canetencs 1.000,00 € 
Colla de diables de Canet 2.400,00 € 
Plataforma per la Llengua 192,00 € 
Ass. Amics de la Sardana 1.200,00 € 
Perkutes de Canet 200,00 € 
Artenac 1.200,00 € 
Ass. Cult. Soroll.som 540,00 € 
Cercle Artístic Canetenc 1.800,00 €  
Cop de Rock  600,00 € 
  
Entitats de Medi Ambient   
    
ADF Vallalta 800,00 € 
    
Entitats de Joventut   
    
ADAK 510,00 € 
Soroll.som 410,00 € 
DEKAA 510,00 € 
Esplai Bitxus 550,00 € 
Esplai Bitxus 510,00 € 
Esplai Strankis 810,00 € 
Otaku Soul 300,00 € 
Associació Juvenil Skate Canet 400,00 € 
  



 

Entitats d'Esports   
    
Associació Mar i Vent 500,18 € 
Canet Futbol Club 6.000,39 € 
Canet Futbol Sala 5.301,00 € 
Club Atletisme Canet 2.402,55 € 
Club Bàsquet Canet 6.000,39 € 
Club Billar Canet 600,21 € 
Club Ciclista Canet   598,50 € 
Club Patinatge Canet 795,15 € 
Club Botxes Canet 1.000,35€ 
Club Petanca Canet 399,29 € 
Club Petanca Maresme 399,29 € 
Club Tennis Canet 1971 400,00 € 
Club Tennis Taula Canet 1.085,85 € 
Club Twirling Canet 748,98 € 
Club Vela Canet   399,29 € 
Club Excursionista Canet 352,26 € 
Societat Colombòfila   501,03 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 501,03 € 
RACE Canet 2.000,70 € 
Moixons 401,85 € 
Equitació adaptada 500,00 € 
4 manilles 245,39 € 
 
SEGON.- Desestimar les peticions de subvenció, presentats per les entitats 
següents pels motius que s’indiquen d’acord amb l’informe del consell 
regulador: 
 
Entitat sol·licitant Motiu denegació 
ADAK El projecte presentat no està en concordança amb 

el pla de Cultura 2008-2011  
 
TERCER.-  Establir que el pagament de les subvencions es farà en dos 
terminis, una bestreta del 50% durant l’any 2011 i l’altre 50% una vegada 
justificada la despesa.  
 
QUART.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2011 que es detallen, d’acord amb les operacions de 
retenció de crèdit que es detallen: 
 
Àmbit   Partida   Núm. Operació retenció crèdit 
  
Cultura  40 33100  48901  2389 
Medi Ambient  51 16900  48908  2373 
Joventut  90 33100  48906  2372 
Educació i infància 50 32100  48905  2371 



 

Esports  70 34000  48900  2370    
 
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de futbol 
municipal a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 305,00 € 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, 
havent-se ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 
30 de setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa 
de domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 

 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes d’octubre és d’un 3%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 109,80 euros, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, 
import equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.769,80 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal, cànon que la concessionària 
haurà de satisfer en quotes mensuals de 314,15 euros, a pagar entre els dies 1 
i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels 
mesos d’octubre i novembre per un import total de 18,30 €, en concepte 



 

d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2011. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
5.- PROPOSTA PER RETIRAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA AL 
MERCAT SETMANAL DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Sra. MFA, amb DNI núm. XXXXXXX i amb domicili al carrer 
Pompeu Fabra, XX de Badalona. té concedida una autorització per a la venda 
de productes de perfumeria al mercat de Canet de Mar. 
 
Atès que la Sra. MFA no ha utilitzat el lloc reservat al mercat per exercir la seva 
activitat, concretament la parada núm. 39-bis, des del passat mes de maig 
sense haver presentat la deguda justificació per escrit i registrada a 
l’Ajuntament. 
 
Atès que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària, la Sra. MFA ha liquidat el deute pendent amb aquesta 
administració i, actualment, no té cap rebut pendent de liquidar en concepte de 
taxa municipal per ocupació de via pública pel mercat setmanal. 
 
Atès que la Sra. MFA ha vulnerat l’article 8.5 de l’Ordenança reguladora de 
l’exercici de venda fora d’un establiment comercial permanent a Canet de Mar” 
en el que s’estableix que, en el supòsit de no utilització del lloc reservat per un 
període superior a cinc dies seguits, caldrà comunicar-ho per escrit mitjançant 
registre d’entrada a l’Ajuntament, indicant-hi el nombre de dies en què no es 
produirà l’ocupació i la causa per la qual no es produeix. 
 
Atès que, segons especifica l’article 8.7 de l’esmentada ordenança, la Junta de 
Govern pot acordar la retirada de l’autorització municipal, quan concorri alguna 
de les següents causes: 
 

a) La no utilització sense la deguda justificació feta per escrit i registrada a 
l’Ajuntament, del lloc reservat per cinc dies seguits de mercat, o deu 
alterns. 

b) La manca reiterada de neteja del lloc reservat i del seu entorn, un cop 
finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

c) La utilització de l’autorització per persones diferents a les previstes en 
l’article 5.3 d’aquesta Ordenança. 

d) La manca sobrevinguda d’algun dels requisits establerts en l’article 4 
d’aquesta Ordenança. 

e) La manca de pagament de les taxes i dels preus públics municipals. 
f) La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització de 

manera visible i permanent en la parada de venda (article 45.c) DL 
1/1993). 



 

g) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la 
informació que requereixin els agents d’aquest Ajuntament per complir 
les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte 
de la present Ordenança, com també el fet de subministrar informació 
inexacta o documentació falsa (article 46.a) RD 1/1993). 

h) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, 
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, 
de vigilància o d’inspecció. 

i) En els supòsits a), b), c), f), g) i h) caldrà donar prèviament audiència a 
l’interessat. 

 
Atès que permetre la falta d’assistència sense justificar d’un venedor del mercat 
setmanal seria un greuge comparatiu amb la resta de venedors que sí que 
compleixen aquest requisit. 
 
Atès que, segons les dades que consten a l’Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària, la Sra. MFA ha liquidat el deute pendent amb aquesta 
administració i, actualment, no té cap rebut pendent de liquidar en concepte de 
taxa municipal per ocupació de via pública pel mercat setmanal. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de retirada de l’autorització per a la venda al mercat 
setmanal de Canet de Mar a la Sra. MFA, en virtut del que estableix l’article 8.7 
de l’”Ordenança reguladora de l’exercici de la venda fora d’un establiment 
comercial permanent a Canet de Mar”. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-li un termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació, per tal que pugui formular les 
al·legacions que consideri adients en tràmit d’audiència.  
 
Un cop esgotat aquest termini sense que s’hagin formulat al·legacions, 
l’autorització per a la venda es considerarà retirada de manera definitiva. 

 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, SA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS NATURAL 
AL CARRER SANT JOAQUIM NÚM. XX. 
  
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, 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. 
 



 

7.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI “SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA EN EL 
PERÍODE 0-3 A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 
 
Vist que en el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2011 es 
preveu l’acció “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol 
municipals” gestionada per la Gerència de Serveis d’Educació i que consisteix 
en fons de prestació, els quals es caracteritzen per suports econòmics calculats 
en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les 
característiques socioeconòmiqes de tots els ens adherits al Protocol general 
del Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens adherits. 
 
Atès que els destinataris d’aquesta acció de suport són els ajuntament de 
municipis fins a 300.000 habitants que siguin titulars d’escoles bressol 
municipals. 
 
Vist que en data 17 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut 
notificació de la secretària general de la Diputació sobre l’aprovació de la 
resolució de l’acció de suport econòmic ’adopció de l’acord. 
 
Atès que en la resolució esmentada s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar un 
ajut per import de 4.464€. amb codi 11/Y/70949.  
 
Vist que en data 24 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar 
acceptar l’ajut esmentat. 
 
Atès que una vegada iniciat el curs escolar es necessari aprovar les bases que 
han de regular la convocatòria dels ajuts així com seleccionar l’alumnat de 
l’escola bressol municipal que pot ser-ne beneficiari. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases de la convocatòria ajuts de l’acció “Suficiència 
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” que es 
transcriuen a continuació. 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE SUFICIÈNCIA 
ALIMENTÀRIA PER A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.  
 
1. Objecte de la convocatòria. 
L’objecte de la convocatòria és la regulació de l’atorgament d’un ajut econòmic 
destinat a subvencionar les quotes del servei de menjador per als infants 
matriculats a l’Escola Bressol  Municipal “ dins el programa “Suficiència 
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols municipals” de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona 
 
 
 
 



 

2. Tipologia d’ajut 
L’ajut correspon a una transferència econòmica a l’empresa concessionària del 
Servei d’Escola Bressol, entitat prestadora del servei de menjador, en concepte 
d’ajut al pagament  del servei de menjador. 
 
3. Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, les famílies amb infants entre 0 i 3 anys 
escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal  el curs 2011-2012. 
 
4. Requisits 
Les condicions per sol·licitar ser admès/a a la convocatòria per a la concessió 
dels ajuts són les següents: 
 
4.1 Requisits administratius: 
a)  Estar escolaritzat a l’ Escola Bressol Municipal durant el curs 2011-2012. 
b) No percebre cap altra beca o ajut pel mateix concepte.  
c) Aportar la documentació requerida en el termini establert. 
 
4.2 Requisits econòmics: 
a) La renda familiar no pot superar els llindars màxims respecte del darrer 
exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat 
amb la normativa regulador de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
que s’estableixen a continuació: 
Famílies de dos membres 17.915,69€ 
Famílies de tres membres 23.527,42€ 
Famílies de quatre membres 27.908,14€ 
Famílies de cinc membres 31.669,23€ 
Famílies de sis membres 35.302,47€ 
Famílies de set membres 38.740,86€ 
Famílies de vuit membres 42.149,34€ 
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.383,74€ 
per cada nou membre computable 
La renda de les famílies, als efectes d’aquestes subvencions, s’obtindrà per 
l’agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada 
un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres 
situacions socials i familiars: 
-  Que es tracti d’un infant en acolliment 
-  Que l’infant, el pare, la mare, tutor o tutora o germans tinguin una disminució 
reconeguda. 
-  Que es tracti d’una família nombrosa o monoparental. 
-  Que es tracti d’infants amb situació de risc social. 
 
5 .- Presentació de sol·licituds i documentació 
 
5.1.- Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, s’hauran 
de presentar,  del 28 de novembre al 14 de desembre, ambdós inclosos. 
El lloc de presentació serà l’Escola Bressol Municipal El Palauet de dilluns a 
divendres de 10 a 14 hores i de 15 a 16h. ( Rda. Dr. Manresa, 21 Telèfon: 93 794 
37 70 ). Caldrà concertar cita prèvia. 
 



 

5.2.- Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès específic normalitzat que 
estarà a disposició dels interessats a l’Escola Bressol Municipal de Canet de 
Mar i a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
5.3.- Documentació: 

-   Sol·licitud formalitzada en l’imprès normalitzat. 
-   Fotocòpia del DNI del pare, mare o representant legal de l’infant. 
-   Llibre de família. 
-   Certificat de convivència  
-   Declaració de la renda, certificat de retencions emès per l’Agència 
Tributària, certificat de pensió. 
- Resolució administrativa que acrediti l’acolliment. 
- Resolució del Departament de Benestar i Família que acrediti la 
condició legal de discapacitat. 
- Carnet de família nombrosa o carnet de família monoparental. 

 
5.4 Si les persones sol·licitants no poden adjuntar la documentació referida a la 
capacitat econòmica, i estiguin rebent ajuts per part del departament de Benestar 
Social de l’Ajuntament, es podrà fer una valoració estimativa dels ingressos 
d’acord amb la informació de què es disposi. 
 
En els casos en que no constin ingressos declarats en la renda de l’any anterior 
cal presentar, a més del corresponent certificat d’hisenda, declaració responsable 
sobre la situació econòmica de la família. 
 
6. Pressupost 
La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària i, per tant, es 
concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de la 
dotació pressupostària esmentada, a partir del qual seran denegats, tot i que, 
d’acord amb els barems, li correspongui. El total de la dotació pressupostària és 
de 4.464,00€ amb càrrec a la partida 50 32100 48900 i l’import total de l’ajut 
s’estableix en 375€ 
 
7. Criteris de valoració 
La valoració de les sol·licituds la realitzarà l’Ajuntament  seguint els següents 
barems: 
 
7.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar 
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos anuals familiars entre el nombre 
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent: 

- Fins a 2.175,00 €..........................8 punts 
 - De 2.176€ a 3.075 €.................... 7 punts 
 - De 3.075 €  a 3.975€................... 6 punts 
 - De 3.976€  a 4.875€.................... 5 punts 
 - De 4.876€  a 5.776€.....................4 punts 
 - De 6.176€  a 7.175€.....................3 punts 
 - De 7.176€  a 7.849€.....................2 punts 
 - Més de 7.850 €.............................0 punts 
 
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació 
referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, 
l’Ajuntament podrà fer una valoració dels ingressos d’acord amb la taula 
establerta anteriorment. 



 

En el supòsit que es produeixi un empat en el barem de puntuació i que s’hagi de 
prioritzar quin infant podrà ser beneficiari de l’ajut, aquest s’atorgarà a aquell que 
sigui de menor edat. 
 
7.2. Valoració sociofamiliar 
  - Per  infant en acolliment     1  punt 
  - Per disminució de qualsevol membre de la unitat familiar 1 punt 

- Per condició legal de família nombrosa   1 punt 
- Per família monoparental    1 punt 
- Per  risc o alt risc social (comissió valoració)    fins a 2 punts 

 
PUNTS 

OBTINGUTS PERCENTATGE D’AJUT 

De 13 a 9 punts 75% 

De  8  a  4 punts 50% 

De  3  a   1 punts 25% 

0 punts denegada 
 
8. Concessió de la subvenció 
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Canet de Mar comunicarà a 
l’entitat prestadora del servei de menjador i a les famílies la resolució i la quantia 
de l’ajut que correspon a cada nen/a. 
 
9. Obligacions dels beneficiaris 
- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida dins del termini 
establert. 
- Comunicar a l’ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies 
personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit. 
 
10. Revocació dels ajuts 
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de 
documentació acreditativa comportarà la revocació de l’ajut concedit. 
 
11. Règim jurídic 
A tot allò no previst a les presents bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, les bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament . 
 
12. Justificació 
L’ajut es justificarà mitjançant l’emissió d’una factura per part de l’entitat 
prestadora del servei de menjador. 

 
SEGON: Publicar aquestes les bases al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, al tauló d’anuncis de la llar d’infants i al web municipal.  
 
8.- ATORGAMENT DE L’EDICIÓ 2010-2011 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre entre d’altres, el acord següent: 



 

 
“Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al 
millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 
pessetes.” 
 
En la convocatòria de 2010-2011 del Premi Raimon Bonal s’ha presentat el 
treball següent:  
 
La integració dels immigrants a la societat, de Lucas Stratta  
 
Atès que la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2011 reunida el 21 
d’octubre de 2011 ha emès el veredicte següent: 
 

“De l’anàlisi conjunt del treball de recerca presentat, s’extreu les valoracions 
comunes següents: 
Es valora molt positivament la seva temàtica, interessant i actual. La metodologia 
es força correcte. Destaca la claredat en l’estructuració del treball que es 
presenta en tres parts: la primera amb un marc teòric, una evolució històrica i un 
recull estadístic d’àmbit estatal, la segona centrada en l’àmbit local de Canet de 
Mar, amb un recull estadístic, enquestes i entrevistes, i la tercera amb les 
conclusions i la bibliografia. Tanmateix, el treball presenta certes carències com 
mancances rellevants en la revisió bibliogràfica (falta bibliografia més 
actualitzada i també d’àmbit local) i certa manca de rigor en expressar les dades. 
D’altra banda l’alumne ha encertat bastant en la recollida de les conclusions i ha 
fet aportacions interessants. 
 
Després de la deliberació, la Comissió considera per àmplia majoria que el treball 
La integració dels immigrants a la societat de Lucas Stratta és mereixedor del 
Premi  
 
Per últim, la Comissió destaca la tasca de difusió del premi que fa l’IES 
Domènech i Montaner, i s’anima a professors i alumnes que continuïn treballant 
en noves edicions del premi. També proposa que es faci extensiva la 
convocatòria del premi a tots els instituts de la comarca, a través del Centre de 
Recursos Pedagògics i així mateix la comissió farà arribar al professorat una 
nova proposta de temes d’investigació.  
 
Finalment, la Comissió proposa que l’acte de presentació i atorgament del premi 
es faci a l’Institut Domènech i Montaner. 
 
I no essent altre l’objecte de la convocatòria s’aixeca la sessió a les 19 hores.” 

 
Atès que des de la primera convocatòria del Premi Raimon Bonal l’oficina núm. 
0037 de La Caixa de Canet de Mar ha estat col·laboradora d’aquest premi 
aportant la quantitat íntegra del premi.  
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de 600€ de l’edició 2010-11 al treball: La 
integració dels immigrants a la societat de Lucas Stratta.  
 
SEGON.- Acceptar la col·laboració de 600 € de l’oficina número 0037 de La 
Caixa de Canet de Mar els quals es lliuraran mitjançant l’obertura d’una llibreta 
d’estalvis en l’esmentada oficina a Lucas Stratta  
 
9.- CONVOCATÒRIA DE LA EDICIÓ 2011-12 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 
va prendre entre d’altres el següent acord: 
 

“25.- APROVACIÓ BECA D’INVESTIGACIÓ LOCAL I PREMI “Raimon Bonal i de 
Falgàs”. 
 
Vista la documentació presentada pel “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon 
Bonal”, on es proposa a l’Ajuntament de Canet de Mar el recolzament econòmic i 
d’organització de les activitats que es duran a terme per recollir i recordar el seu 
esperit de servei i la seva implicació en les activitats socials. 
 
Atès que el “Col·lectiu Ciutadà Homenatge a Raimon Bonal” s’ha adreçat 
l’Ajuntament de Canet de Mar, proposant la creació d’una Beca d’Investigació 
Local “Raimon Bonal” bianual dotada de 800.000 pta. i un Premi “Raimon Bonal” 
anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 
100.000 pta. 
 
Atès que s’ha presentat documentació amb les bases de convocatòria per a la 
Beca i el Premi. 
 
De conformitat amb la proposta del regidor de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació d’una Beca d’Investigació Local Raimon Bonal, 
bianual de fins a 800.000 pessetes. 
 
SEGON.- Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual 
al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 
100.000 pessetes.” 

 
Atès que  d’acord amb els cicles establerts per la convocatòria del Premi 
Raimon Bonal i de Falgàs cal convocar la Edició 2011-12 del Premi amb les 
bases següents: 
 
1. La convocatòria del premi serà anual. 
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs realitzats per joves de 12 a 18 anys. 
Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar els noms dels autors, el seu grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el 
nom del tutor-responsable i el centre al qual pertanyen. 



 

 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet: la seva història, el 
seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. 
 
4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que 
serà fruit de la investigació dels escolars. En cap cas, el tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies 
(tesines, investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer 
l’estímul i la capacitat de recerca personal dels 
escolars, en consonància amb la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi. 
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català. 
 
6. Els treballs es presentaran com a màxim el dia 30 de març de 2012, al 
registre de l’Ajuntament de Canet de Mar (c/ Ample, 11. Horari: de 9 a 14h). 
 
7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el seu 
autor –o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió hagi  
decidit el guanyador. En cas que la qualitat dels treballs presentats ho permeti 
es podrà concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi oportuna. 
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
pel regidor de Cultura i Ensenyament i per investigadors especialitzats en les 
matèries dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots 
els treballs presentats, i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui 
mereixedor del Premi. L’acta amb el veredicte de la Comissió s’inclourà en la 
celebració de Sant Jordi. 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient.  
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents. 
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable.  
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases. 
 
Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de la edició 2011-12 del Premi Raimon 
Bonal amb les bases següents:  
 



 

1. La convocatòria del premi serà anual. 
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs realitzats per joves de 12 a 18 anys. 
Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar els noms dels autors, el seu grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el 
nom del tutor-responsable i el centre al qual pertanyen. 
 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet: la seva història, el 
seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. 
 
4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que 
serà fruit de la investigació dels escolars. En cap cas, el tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies 
(tesines, investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer 
l’estímul i la capacitat de recerca personal dels 
escolars, en consonància amb la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi. 
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català. 
 
6. Els treballs es presentaran com a màxim el dia 30 de març de 2012, al 
registre de l’Ajuntament de Canet de Mar (c/ Ample, 11. Horari: de 9 a 14h). 
 
7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el seu 
autor –o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió hagi  
decidit el guanyador. En cas que la qualitat dels treballs presentats ho permeti 
es podrà concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi oportuna. 
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
pel regidor de Cultura i Ensenyament i per investigadors especialitzats en les 
matèries dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots 
els treballs presentats, i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui 
mereixedor del Premi. L’acta amb el veredicte de la Comissió s’inclourà en la 
celebració de Sant Jordi. 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient.  
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents. 
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable.  
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases. 
 



 

SEGON.- Notificar l’adopció d’aquest acord al Col·lectiu Raimon Bonal i de 
Falgàs i fer difusió al Centres d’Ensenyament Secundari de l’Alt Maresme, així 
com també a les persones que es cregui oportú.  
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta despesa a l’existència de 
consignació pressupostaria adequada i suficient en l’exercici pressupostari 
corresponent.  
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 11 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
 
Núm. Data Resum 

995 07/11/2011 Imposició tercera multa coercitiva Ample, XX 
996 07/11/2011 Trasllat expedient sancionador bar titànic a la Comissió d'Espectacles 

Públics i Activitats Recreatives 
997 07/11/2011 Eliminació mesura correctora activitat aparcament C/ Clausell, XX 
998 07/11/2011 Assabentat activitat comerç mascotes i animals, riera Gavarra, XX 
999 07/11/2011 Imposició vuitena multa rial del Oms, XX 

1000 07/11/2011 Contractació formació emprenedors 
1001 08/11/2011 Assabentat fleca pastisseria riera Sant Domènec XX 
1002 08/11/2011 Permís instal·lar inflable Pl. Universitat a CiU 
1003 08/11/2011 Contractació informàtic suplència  
1004 09/11/2011 Despeses setmanals 
1005 09/11/2011 Imposició segona mujlta passeig Misericòrdia XX - Torrent dels 

Lledoners 
1006 09/11/2011 Incoació expedient vehicles abandonats 
1007 09/11/2011 Assabentat perruqueria C/ Vall, XX  
1008 09/11/2011 Comunicació prèvia C/ Cadi cantonada c/ Clausell 
1009 09/11/2011 Pernoctació agrupament escolta can Baró 
1010 09/11/2011 Permís per utilitzar l'envelat el dia 11 de l'11 de l'11 
1011 10/11/2011 Assabentat farmàcia riera Buscarons, XX 
1012 10/11/2011 Reconeixement ajut fill discapacitat F.T.S 
1013 10/11/2011 Autorització ús Masoveria 
1014 10/11/2011 Contractació docència curs auxiliar d'infermeria en geriatria 
1015 11/11/2011 Modificació de pressupost per transferència 
1016 11/11/2011 Permís de rodatge a TVE 

 



 

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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


