
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 D’ABRIL 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: 9.30 hores 
Hora que acaba: 10.15 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 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental 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 14.04.11 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació de la pròrroga de l’adhesió a l’acord relatiu a la 

contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans ocupacionals locals 

4) Aprovació de la liquidació de la subvenció Foment activitats 
extraescolars cursos 2008-2009 i 2099-2010 

5) Aprovació pagament bestreta acollida matinal col·legi Yglesias curs 
2010-2011 

6) Aprovació pagament bestreta extraescolars col·legi Yglesias curs 
2010-2011 



 

 

7) Aprovació autorització 9a Mostra d’entitats de Canet de Mar els dies 
14 i 15 de maig de 2011 

8) Relació de decrets des del dia 4 fins al dia 15 d’abril de 2011 
9) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 14.04.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 14 d’abril 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 DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  27 d’abril de 2011, per import de 
111.513,81 €, corresponent a la relació de factures núm. F/2011/6  
 
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 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 
 
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 27 d’abril de 2011, per 
import de 111.513,81 €, corresponent a la relació F/2011/9 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2011/3 de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, per import de 1.401,56€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU 
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A 
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS OCUPACIONALS 
LOCALS 
 



 

 

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. 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ PER AL 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DELS 
CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS A LES 
DIFERENTS AMPA. CURS 08-09 I 09-10 
 
Atès que en data 30.05.08 es va publicar al DOGC núm. 5142 l’ordre 
EDU/259/2008, de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions en activitats extraescolars, dels centres 
educatius sufragats amb fons públics, i es va obrir la convocatòria  per al curs 
escolar 2008-2009.  
 
 Atès que en data 26 de juny de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar la subvenció als ajuntaments per al foment de la participació en 
activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons públics per al 
curs 2008-2009.  
 
Vist que  en data 20 de novembre es va publicar al DOGC núm. 5262 la 
resolució EDU/3434/2008, de 20 d’octubre, de la directora general d’Atenció a 
la Comunitat Educativa per la qual es concedeixen subvencions a les entitats 
locals per al foment de la participació en activitats extraescolars en la primera 
modalitat d’ajut als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 
escolar 2008-2009. Vist que en la resolució esmentada s’atorga a l’Ajuntament 
de Canet de Mar una subvenció de 12.800€ per l’organització de 27 activitats 
extraescolars als centres educatius de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 15 de gener de 2009 la Junta de Govern Local va acordar 
acceptar la subvenció atorgada, segons el quadre següent: 
 

Nom centre Nre. 
Activitats 

Import 
subvenció 

AMPA Escola Turó del drac   4   2.000€ 
AMPA Escola Misericòrdia 12   5.200€ 
AMPA IES Domènech i 
Montaner 

  4   2.000€ 

Col·legi Yglesias   5   2.4000€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima   2   1.200€ 

TOTAL 17  12.800€ 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de juny de 
2009 va aprovar efectuar el pagament dels imports de la bestreta a cadascuna 
de les associacions de pares i mares (AMPA) dels centres, segons la relació 
següent: 
 

 Import 



 

 

bestreta 
AMPA Escola Turó del drac 1.000€ 
AMPA Escola Mare de Déu de la Misericòrdia 2.600€ 
AMPA IES Lluís Domènech i Montaner 1.000€ 
Col·legi Yglesias 1.200€ 
TOTAL 5.800€ 

 

Atès que es va condicionar  el pagament de l’import total de la subvenció a la 
justificació de les activitats extraescolars en els termes que estableixen les 
bases de l’ordre EDU/259/2008  
 
Vist que una vegada acabat  el curs escolar i el termini de les entitats per 
presentar documentació relativa a la realització de les activitats i al cost 
d’aquestes, i un cop verificada la documentació es va trametre les justificacions 
corresponents al Servei de Gestió de Serveis a l’Alumnat del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons el detall següent:  
 
Centre Activitats atorgades  Activitats justificades 
CEIP Misericòrdia 12 12 
CEIP Turó del drac 4 4 
IES Domènech i Montaner 4 4 
Col·legi Yglesias 5 5 
Col·legi Sta. Rosa de Lima  2 0 

 
Atès que l’AMPA del Col·legi Sta. Rosa de Lima ja en el moment de fer efectiu 
el pagament de la bestreta va manifestar la dificultat que tindria de cara a 
justificar el desenvolupament de l’activitat, va renunciar al cobrament de la 
mateixa i vist que no ha aportat cap documentació justificativa, s’entén que 
aquesta entitat queda exclosa.  
 
Vist que  en el pagament de la subvenció  l’Ajuntament actua com a entitat 
col·laboradora i que s’obliga a efectuar els pagaments dels imports 
correctament justificats en el moment que es rebi l’ingrés de la subvenció. 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació, segons el qual queda pendent de 
pagament la liquidació de la subvenció  per al curs 08-09 segons el quadre 
següent:  
 
Centre Activitats Import 

subvenció 
 

Import  
bestreta 

Import pendent 

CEIP Misericòrdia 12   5.200€ 2.600€ 2.600€ 
CEIP Turó del drac 4   2.000€ 1.000€ 1.000€ 
IES Domènech i 
Montaner 

4   2.000€ 1.000€ 1.000€ 

Col·legi Yglesias 5   2.400€ 1.200€ 1.200€ 
total  11.600€ 5.800€ 5.800€ 

 



 

 

Atès que en data 11.03.09 es va publicar al DOGC núm. 5336 l’ordre 
EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions en activitats extraescolars, dels centres educatius 
sufragats amb fons públics, i es va obrir la convocatòria  per al curs escolar 
2009-2010.   
 
Vist  que en data 2 d’abril de 2009 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar les subvencions als ajuntaments per al foment de la participació en 
activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons públics per al 
curs 2009-2010.  
 
Atès que en la sol·licitud d’aquestes subvencions l’Ajuntament actua com a 
entitat col·laboradora, prevista als articles 12 a 16 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 18 a 29 del seu Reglament aprovat  per 
RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vist que  s’ha publicat al DOGC 5454 de 31 d’agost de 2009 la resolució 
EDU/2344/2009 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 s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Canet de Mar per import 
de 9.890€ i el pagament d’una bestreta a compte per import de 4.945€ 
 

Nom centre Nre. Activitats Import subvenció 
AMPA Escola Turó del drac 5 2.580€ 
AMPA IES Domènech i 
Montaner 

8 3.870€ 

Col·legi Yglesias 5 2.4000€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 1 860€ 

TOTAL 19 9.890€ 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2009 la Junta de Govern Local va acordar 
acceptar les subvencions atorgades. 
 
Vist que la Junta de Govern Local  en sessió ordinària de 25 de març de 2010 
va aprovar efectuar el pagament dels imports de les bestretes trameses pel 
Departament d’Educació, segons el detall següent: 
 

Entitat Import bestreta 
AMPA Escola Turó del drac 1.290,00€ 
AMPA IES Domènech i 
Montaner 

1.935,00€ 

Col·legi Yglesias 1.290,00€ 
 
Atès que en el moment de tramitar les bestretes ja es tenia constància que 
el Col·legi Sta. Rosa de Lima no estava duent a terme activitat extraescolar i 
que per tant no es va procedir a fer cap ingrés. 



 

 

Vist que es va condicionar  el pagament de l’import total de les subvencions a la 
justificació de les activitats en els termes que estableixen les bases de l’ordre 
EDU/85/2009, d’11 de març de 2009.  
 
Vist que una vegada acabat  el curs escolar i el termini de les entitats per 
presentar documentació relativa a la realització de les activitats i al cost 
d’aquestes, i un cop verificada la documentació es va trametre les justificacions 
corresponents al Servei de Gestió de Serveis a l’Alumnat del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons el detall següent:  
 
Centre Activitats atorgades  Activitats justificades 
CEIP Turó del drac 5 4 
IES Domènech i Montaner 8 5 
Col·legi Yglesias 5 1 
Col·legi Sta. Rosa de Lima  1 0 

 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació, segons el qual queda pendent de 
pagament la liquidació de la subvenció  per al curs 09-10 segons el quadre 
següent 
 

Entitat Activitat
s 

Import 
subvenció 
justificat 

Import  
bestreta 

Import 
pendent 

AMPA Escola Turó del 
drac 

4 2.150€ 1.290,00€ 860€ 

AMPA IES Domènech i 
Montaner 

5 2.580€ 1.935,00€ 645€ 

Col·legi Yglesias 1      860€ 1.290,00€ -430€ 
total  5.590€ 4.515,00€ 1.075€ 

 
Vist que s’ha rebut l’ingrés del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a la liquidació de la subvenció per activitats 
extraescolars corresponent als cursos 2008-2009 i 2009-2010.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de les liquidacions de les subvencions per al 
foment de la participació en activitats extraescolars cursos 08-09 i 09-10 a les 
entitats organitzadores de les extraescolars segons el detall següent:  
 

 Curs 08-09 Curs 09-10  

Entitat Bestreta  Act. justif Pendent Bestreta  Act. Justif Pendent 
Total a 
pagar 

AMPA Misericòrdia 2.600,00 € 12  2.600,00 €       2.600,00 € 
AMPA Turó 1.000,00 € 4  1.000,00 € 1.290,00 € 4 860,00 € 1.860,00 € 
AMPA Institut 1.000,00 € 4  1.000,00 € 1.935,00 € 5 645,00 € 1.645,00 € 
Col·legi Yglesias 1.200,00 € 5  1.200,00 € 1.290,00 € 1 -430,00 € 770,00 € 
       6.875,00 € 



 

 

 
SEGON.-  El pagament s’efectuarà amb càrrec a les  partides 50 32100 48901 i 
50 32100 48902 del pressupost de 2011, RC 2096 i 2097.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats interessades  i a la Tresoreria. 
 
5.- PROPOSTA D’ACORD DE PAGAMENT BESTRETA  SUBVENCIÓ, PER 
AL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL DELS CENTRES EDUCATIUS 
SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS, CURS 2010-2011. 
 
Atès que en data 08.03.2010 es va publicar al DOGC número  5582 l’Ordre 
EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les 
línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases 
específiques dels programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per 
a l’any 2010. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de data 8 
d’abril de 2010, sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya el 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 (codi 225D 
EN04) 
 
Vist que en el mateix acord es va tramitar la sol·licitud de la subvenció per al 
servei d’acollida matinal per al  Col·legi Yglesias, el qual no té una AMPA 
formalment constituïda.  
 
Atès que s’ha rebut notificació de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat 
Educativa sobre la resolució de la convocatòria i que en la resolució esmentada 
s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció de 1.180,00€  i una 
bestreta de 472,00€ corresponents a un grup de 15 alumnes usuaris del servei 
d’acollida matinal al Col·legi Yglesias.   
 
Atès que en data 13 de gener de 2011 la Junta de Govern Local va acordar 
acceptar la subvenció atorgada. 
 
Atès que s’ha rebut per part de la Generalitat de Catalunya un ingrés en 
concepte de bestreta per import de 490,00€, i queda pendent de pagament la 
resta de l’ajut  que es farà efectiu un cop presentada i valorada la corresponent 
justificació. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de la bestreta de 490,00€ al Col·legi Yglesias,  
l’entitat organitzadora del servei d’acollida matinal.   
 



 

 

El pagament s’efectuarà amb càrrec a la partida 50 32100 48901 del 
pressupost de 2011.  
 
SEGON.-  Condicionar el pagament de l’import total de la subvenció a la 
justificació de les activitats extraescolars, justificació que tindrà la següent 
forma:  

a) certificat detallat per mesos de l’alumnat assistent a l’acollida matinal 
amb indicació dels noms i cognoms amb autorització prèvia dels pares, 
mares o tutors/es legals per a la cessió de dades personals de 
l’alumnat. 

b) Declaració conforme els fons rebuts s’han destinat a la finalitat prevista i 
que es compleixen els requisists per ser beneficaris de la subvenció 
d’acord amb les bases. 

c) Memòria descriptiva del servei. Ha d’incloure una relació detallada de la 
totalitat d’ingressos i despeses de l’activitat al llarg del curs, d’acord amb 
el pressupost presentat en la sol·licitud. Les dades que han de constar 
en la relació són: data i número de facturar o comprovant de despesa, el 
NIF i els nom de l’empresa, el concepte, la data de pagament i l’import. 

d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els risc.  
e) Justificants de la despesa. 

 
La documentació referida s’haurà de lliurar a l’Àrea d’Educació i Infància abans 
del 30 de juny de 2011. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria. 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD DE PAGAMENT BESTRETA  SUBVENCIÓ, PER 
AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, 
DELS CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS. CURS 
10-11 
 
Atès que en data 08.03.10 es va publicar al DOGC número  5582 l’Ordre 
EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les 
línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació, les bases 
específiques dels programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per 
a l’any 2010. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de data 8 
d’abril de 2010, sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya el programa A. Subvencions per al foment i la participació en 
activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 
225A  EN04). 
 
Vist que en el mateix acord es va aprovar sol·licitar suport per a 8 activitats 
extraescolars: 4 organitzades pel mateix ajuntament  i 4 organitzades per 
centres educatius que no tenen AMPA formalment constituïda.   
 



 

 

Atès que s’ha rebut notificació de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat 
Educativa sobre la resolució de la convocatòria i que en la resolució esmentada 
s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció de 5.160,00€ 
corresponent al suport per dur a terme les 8 activitats sol·licitades i s’estableix 
el pagament d’una bestreta de  2.580,00€.  
 
Atès que en data 13 de gener de 2010 la Junta de Govern Local va acordar 
acceptar la subvenció atorgada. 
 
Atès que s’ha rebut per part de la Generalitat de Catalunya un ingrés en 
concepte de bestreta corresponent al 50% de l’import de la subvenció, quedant 
pendent de pagament el 50% restant que es farà efectiu un cop justificada la 
subvenció. 
 
Atès que el detall de la sol·licitud, dels imports atorgats i de la respectiva 
bestreta és el següent: 
 

Entitat gestora Descripció Grups Subvenció Bestreta 
Ajuntament de Canet de 
Mar 

Suport a l’escolaritat. 
Tècniques d’estudi 

4 2.580,00€ 1.290,00€ 

Col·legi Yglesias Informàtica, Món 
màgic, mans brutes i 
calaix de sastre) 

4 2.580,00€ 1.290,00€ 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de la bestreta a les entitats organitzadores de 
les extraescolars segons el detall següent:  
 
 Import bestreta 
Col·legi Yglesias 1.290,00 € 
TOTAL 1.290,00€ 
 
El pagament s’efectuarà amb càrrec a la partida 50 32100 48901 del 
pressupost de 2011.  
 
SEGON.-  Condicionar el pagament de l’import total de la subvenció a la 
justificació de les activitats extraescolars, justificació que tindrà la següent 
forma:  

a) certificat d’assistència a cada activitat, amb indicació dels noms i 
cognoms, i amb l’autorització prèvia dels pares, mares o tutors per a la 
cessió de les dades personals de l’alumnat, d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. (BOE núm. 298, de 14 de desembre) 

b) Memòria descriptiva de cada activitat. 
c) Relació justificativa de les despeses amb esment del nom i NIF del 

proveïdor, núm.  de factura, descripció del servei i import,  a més dels 



 

 

documents originals de la despesa de cada activitat, amb l’import a que 
fan front les famílies per a l’organització de l’activitat.  

d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els risc.  
 
La documentació referida s’haurà de lliurar a l’Àrea d’Educació i Infància abans 
del 30 de juny de 2011. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada i a la Tresoreria. 
 
7.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ 9a MOSTRA D’ENTITATS DE CANET DE 
MAR ELS DIES 14 I 15 DE MAIG DE 2011 
 
La Mostra d’Entitats de Canet de Mar és l'esdeveniment al qual gairebé totes 
les entitats del municipi hi participen; agrupades en estands per àmbits 
d’intervenció es presenten a la ciutadania i desenvolupen un ampli programa 
d’activitats al carrer o aprofitant equipaments propers. 
 
S’organitza des de l’any 2002 i, any rere any, creix en nombre de participants i 
assistents. Des de 2008 és liderada per l’Àrea de Participació i Ciutadania i es 
gestiona mitjançant una comissió mixta anomenada Comissió Promotora. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 25 de març de 2011 (núm. Registre: 
2011/2140) per en JR, en MJ i na LM, en representació de les 20 entitats 
participants de la Comissió Promotora de la Mostra d’Entitats de Canet de Mar, 
per la qual sol·liciten: 

 Autorització per a la celebració d’aquest esdeveniment ciutadà en les 
dates i ubicacions acordades. 

 Facilitació dels recursos tècnics i econòmics compromesos per l’Àrea de 
Participació i Ciutadania per a poder comptar amb una Secretaria 
Tècnica que es faci càrrec de totes les gestions logístiques i 
organitzatives precises per al desenvolupament d’aquesta iniciativa de 
promoció, coordinació i implicació associativa. 

 Facilitació de la coordinació de les gestions adients entre els diferents 
departaments concernits en aquest esdeveniment. 

 
Vist que els objectius d’aquest projecte compartit són: 
- Difondre les entitats (els seus objectius i activitats) entre la població en 
general. 
- Promoure la participació de la gent en les entitats de Canet. 
- Divertir-se, passar-ho bé i aprendre. 
- Incrementar el coneixement mutu de les entitats. 
- Promoure el treball conjunt i compartit entre les entitats, anant cap a la 
formalització de les dinàmiques consolidades. 
- Esdevenir coresponsables -ajuntament i entitats- de la Mostra (decisions 
conjuntes). 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2010 l’Assemblea General de la Mostra 
d’Entitats de Canet de Mar –convocada en temps i forma- va acordar celebrar la 



 

 

seva 9a edició els dies 14 i 15 de maig de 2011, en horari de matí i tarda, amb 
el civisme i l’educació en valors com a temàtica, i ubicada en forma de circuit 
entre la Plaça Universitat, Riera Gavarra, Quatre Cantons, Riera Sant Domènec 
i Carrer Ample (fins l'Ajuntament). 
 
Atès que aquest esdeveniment s’integra a la Festa del Comerç Just i la Banca 
Ètica que diverses ONGs celebren el mateix cap de setmana del 14 i 15 de 
maig arreu de Catalunya. 
 
Atès el que disposa l’article 21 de l’Ordenança de civisme i convivència 
ciutadana en el relatiu a l’autorització d’activitats específiques en espais públics. 
 
Atès que l’Àrea de participació i ciutadania, per acord de la Junta de Govern de 
data 22/11/2007, té encomanades les tasques de promoció de la participació 
ciutadana, de suport a l’associacionisme, i de definició i coordinació de les 
polítiques de migracions i nova ciutadania. 
 
Vist que la Mostra d'Entitats de Canet de Mar és un projecte de participació 
associativa que transcendeix dels dos dies de celebració de l'esdeveniment per 
a transformar-se en un espai estable d'organització associativa, no només vers 
la Mostra sinó també en relació a altres polítiques de suport associatiu 
(formació, subvencions, assessorament...) o la coordinació d'altres activitats 
conjuntes (MaratóTv3, Canet Underground, etc.). 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2011 en el 
corresponent a l’Àrea de Participació i Ciutadania al capítol 2 “Despeses” té, 
entre d’altres, la següent partida assignada:  
 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
11-91200-22609 Mostra d’Entitats 15.000,00 € 

 
Atès que el pressupost municipal es va aprovar en data 27 de gener de 2011, 
per la qual cosa la partida es pot considerar formalment operativa. 
 
Atesa la rellevància d’aquest esdeveniment de promoció associativa, cohesió 
social i col·laboració cívica, 
 
De conofrmitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Participació i 
Ciutadania, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la celebració de la 9a Mostra d’Entitats de Canet de Mar 
els dies 14 i 15 de maig de 2011 mitjançant la instal·lació de carpes en forma 
de circuit entre la plaça Universitat, les rieres Gavarra i Sant Domènec i el 
carrer Ample, i la celebració d’actuacions diverses als escenaris establerts al 
carrer Ample i les places Universitat i Biblioteca (o a l’envelat de Vil·la Flora, en 
cas de pluja), en horari de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 22.00h. 
 



 

 

SEGON.- Comprometre els recursos tècnics de l’Àrea de participació i 
ciutadania a mode de Secretaria Tècnica de la Comissió Promotora de la 
Mostra d’Entitats de Canet de Mar, així com la partida 11-91200-22609 del 
pressupost municipal específicament aprovada amb aquest efecte. 
 
TERCER.- Facilitar la coordinació de les gestions adients entre els diferents 
departaments concernits en aquest esdeveniment, molt especialment amb la 
Policia Local i la Brigada municipal, imputant a càrrec de l’esmentada partida 
pressupostària les dedicacions extraordinàries que en pogués implicar. 
 
QUART.- Recordar a les entitats organitzadores la necessitat de -tal com 
estableix l’article 21 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència 
ciutadana- prendre les mesures adients per vetllar per la seguretat de les 
persones i pel bon ús del recinte i dels elements i els béns públics que hi hagi 
instal·lats. Entre d’altres: 

- Servei de vigilància complementari als cossos de seguretat pública. 

- Servei preventiu sanitari, d’acord amb les característiques de 
l’esdeveniment. 

- Servei alternatiu d’aparcament per al veïnat –amb llicència de gual- 
afectat per l’esdeveniment. 

- Servei de magatzematge de materials de les entitats entre dissabte i 
diumenge, tot i que sota responsabilitat dels seus propietaris. 

- Adequació dels materials, pràctiques, activitats i informacions 
associatives a l’establert per la normativa vigent.  

- Cobertura per assegurances de les pròpies entitats. És important tenir 
present que les entitats s’haurien de fer càrrec dels materials exposats i 
de responsabilitat per accidents -tant amb danys personals com 
materials- arrel de les activitats o persones participants, realitzades per 
elles mateixes; més enllà de la pròpia assegurança de responsabilitat 
civil que cobreix els actes públics de l’Ajuntament com a entitat 
coorganitzadora. 

 
CINQUÈ.- No participar-hi mitjançant la tradicional parada d’informació i 
promoció local, ateses les dates de campanya electoral en què es celebra 
aquest esdeveniment. 
 
SISÈ.- Encarregar a l’Àrea de Participació i Ciutadania, en tant que Secretaria 
Tècnica de la Comissió Promotora de la Mostra d’Entitats, que informi a la 
Delegada de la Junta Electoral de Zona dels terminis de participació de les 
diverses entitats polítiques inscrites i de la programació oficial definitivament 
acordada. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE MARÇ FINS AL DIA 1 
D’ABRIL DE 2011 
 



 

 

Núm. Data Resum Observacions 
292 04/04/2011 Justificació subvencions ordinàries Alcalde 
293 04/04/2011 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
294 04/04/2011 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
295 04/04/2011 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
296 04/04/2011 Permís per estudis a la secretària Alcalde 
297 04/04/2011 Nomenament secretària accidental Alcalde 
298 05/04/2011 Desestimació escrit recusació de JJB Alcalde 
299 05/04/2011 Desestimació escrit de recusació de JBR Alcalde 
300 05/04/2011 Contractació balisament 2011 Alcalde 
301 05/04/2011 Manament pagament a justificar despeses Aplec 

Pedracastell 
Alcalde 

302 06/04/2011 Despeses setmanals Alcalde 
303 06/04/2011 Requeriment pagament taxes ponència ambiental 

comarcal a MBM TANCAMENTS METAL·LICS, SL 
Alcalde 

304 06/04/2011 Requeriment pagament taxes ponència ambiental 
comarcal 

Alcalde 

305 06/04/2011 Requeriment pagament taxes ponència ambiental 
comarcal i taxes municipals al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 

alcalde 

306 07/04/2011 Requeriment constitució fiança a Altesport 2000, SL Alcalde 
307 07/04/2011 Autorització transmissió plaça aparcament riera 

Gavarra 4-14 
Alcalde 

308 07/04/2011 Resolució recurs de reposició imposició primera multa 
Salvador Espriu, 29 

Cati Forcano 

309 07/04/2011 Compareixença recurs contenciós administratiu PA 
687/2009 

Alcalde 

310 07/04/2011 Nomenament membres Protecció Civil Alcalde 
311 07/04/2011 Contracte menor treballs recollida uralita medi 

ambient 
Alcalde 

312 07/04/2011 Activitats ADAK Masoveria Alcalde 
313 08/04/2011 Tarja de minusvàlid Cati Forcano 
314 08/04/2011 Tarja minusvàlid Cati Forcano 
315 08/04/2011 Llicència de gas Cati forcano 
316 08/04/2011 Llicència primera ocupació via Carles Pascual, XX Cati Forcano 
317 08/04/2011 Assabentat botiga de roba Riera Buscarons número 

XX 
Sílvia Tamayo 

318 08/04/2011 Incoar expedient sancionador d’escombraries al Bar 
Granja Joan 

Sílvia Tamayo 

319 08/04/2011 Llicència gas Cati Forcano 
320 08/04/2011 Llicència gas Cati Forcano 
321 11/04/2011 Incoació expedients trànsit Alcalde 
322 11/04/2011 Desestimar responsabilitat patrimonial Alcalde 
323 11/04/2011 Justificació subvenció extraordinària Alcalde 



 

 

Núm. Data Resum Observacions 
324 11/04/2011 Anul·lació baixa padró Alcalde 
325 11/04/2011 Incoació expedient responsabilitat patrimonial a 

Comunitat propietaris ronda Dr. Anglès, XX 
Alcalde 

326 12/04/2011 Incoació expedient sancionador de civisme Alcalde 
327 12/04/2011 Incoació expedient sancionador de civisme  Alcalde 
328 12/04/2011 Incoació expedient sancionador de civisme  Alcalde 
329 12/04/2011 Incoació expedient sancionador de civisme Alcalde 
330 12/04/2011 Trasllat expedient arxiu municipal i nomenament 

advocats 
Alcalde 

331 12/04/2011 autocar eleccions Alcalde 
332 12/04/2011 Contracte menor focs festa major Alcalde 
333 12/04/2011 Contracte menor Orquestra Girasol Alcalde 
334 12/04/2011 Nomenament advocada contenciós "La Papallona" Alcalde 
335 12/04/2011 Assabentat bar restaurant riera Sant Domènec, XX Sílvia Tamayo 
336 13/04/2011 Despeses setmanals Alcalde 
337 13/04/2011 Contracte menor medi ambient segon buidat àrees 

d'emergència 
Alcalde 

338 13/04/2011 Aprovació 6a certificació obres instal·lació 3 
plataformes elevadores 

Alcalde 

339 13/04/2011 contracte menor orquestra La Comparsa Alcalde 
340 13/04/2011 Contracte menor Orquestra Costa Brava Concert i 

Ball  
Alcalde 

341 13/04/2011 Contracte menor cobla Costa Brava Sardanes  Alcalde 
342 14/04/2011 Resolució desestimació recurs instrucció expedients 

de trànsit 
Alcalde 

343 14/04/2011 Desestimació recurs amonestació Alcalde 
344 14/04/2011 Designa advocats recurs ordinari 359/2011 Alcalde 
345 14/04/2011 Nòmina complementària oposició  Alcalde 
346 14/04/2011 Citació testificals de l’expedient de responsabilitat 

patrimonial 
Alcalde 

347 14/04/2011 Modificació pressupost incorporació de romanents de 
crèdit 

Alcalde 

348 14/04/2011 Contracte menor vestuari policia 2011  Alcalde 
349 15/04/2011 Permís tendal de la Jijonenca Alcalde 
350 15/04/2011 Devolució fiança residus construcció riera Gavarra XX Cati Forcano 
351 15/04/2011 Anul·lació baixa Alcalde 
352 15/04/2011 Aprovació condicions cessió comptadors intel·ligents 

d'energia elèctrica 
Alcalde 

 



 

 

9.- 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 10.15 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
 
Cristina  Cabruja i Sagré    Joaquim Mas Rius 


