
         

 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 D’OCTUBRE DE 2007 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Coia Galceran Artigas 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de factures 
3. Sol·licitud subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat als 

ajuntaments per a activitats extraescolars 
4. Relació de decrets des del dia 24 fins al 28 de setembre 
5. Precs i preguntes 

 



         

 
 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Vist l’ordre del dia, aquesta alcaldia proposa l’adopció dels acords següents: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
4 d’octubre de 2007 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, es proposa a la Junta de Govern Local  la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses  de data 11 d’octubre de 2007, per import de 
96.389,22 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data.  
 
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 2007, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de novembre de 2006. 
 
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’alcalde, s’acorda 
per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar la relació  de despeses de data 11 d’octubre, per import 
96.389,22 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
TERCER.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 
657,48 €. Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació 
establerta en les bosses de vinculació del pressupost de despeses 
20.121.22201 i 20.121.22200,  fins que no s’efectuï la corresponent 
aprovació de reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
3.- SOL·LICITUD  SUBVENCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS , PER AL 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DELS 
CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS.  
 
Atès que en data 26 de setembre de 2007 es va publicar al DOGC l’ordre 
EDU/332/2007, de 18 de setembre, 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 s’obre la convocatòria  per al curs 
escolar 2007-2008. 
  
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que una 
de les finalitat del sistema educatiu és el ple desenvolupament de la 
personalitat i de les capacitats de l’alumnat. Així mateix, la Llei orgànica 
d’educació es refereix a la cooperació  i col·laboració de les administracions 
educatives amb les corporacions locals en la planificació i implementació de la 
política educativa i, en aquest sentit, es determina que totes elles coordinaran 
les seves actuacions, en l’àmbit de les seves respectives competències, per tal 
d’assolir una més gran eficàcia dels recursos destinats a l’educació i contribuir a 
les finalitats que fixa la pròpia llei.   
 

Atès d’acord amb els principis de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, el Departament d’Educació vol afavorir la conciliació de la vida laboral i 
familiar de les famílies de Catalunya, destinant subvencions per a l’organització 
d’activitats extraescolars, les quals alhora que amplien els camps d’educació i 
socialització de l’alumnat, faciliten que aquest estigui atès i ocupat en unes 
franges horàries  en les quals els pares i les mares encara no han finalitzat les 
seves dedicacions laborals i professionals 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius afavorir 
aquesta conciliació abans esmentada i cooperar amb les entitats i associacions 
de pares i mares del municipi que organitzen activitats més enllà de l’horari 
escolar, i vist que aquesta col·laboració es manifesta en les subvencions per 
activitats que aquest ajuntament atorga a les diferents entitats. 
 
Atès que mitjançant les activitats extraescolars es posa a disposició de 
l’alumnat i dels centres uns espais i uns professionals responsables dels infants 
durant el temps que dura l’activitat per tal de desplegar capacitats i 
competències complementàries a les dels plans d’estudi i enriquir l’oferta de 
formació integral. 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció als ajuntaments per al foment de la 
participació en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió 
social dels centres educatius sufragats amb fons públics. L’Ajuntament de 
Canet s’acollirà a la modalitat de subvenció per minorar el cost de les activitats 
de forma universal.  
 
SEGON.- L’import de l’assignació per minorar el cost de l’activitat de forma 
universal serà com a màxim de 840,00 euros quan es realitzi només una 
activitat i 420 euros més per a cada una de les restants activitats que 
s’organitzin a cada centre.  La relació d’activitats que es preveu d’incloure en la 
sol·licitud és la següent: 
 



         

 
 
 

 

Nom del centre Nombre d’activitats 
Ajuntament de Canet de Mar 1 
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia 5 
CEIP Turó del drac 1 
Col·legi Yglesias 2 
IES Domènech i Montaner 1 
 
En conseqüència, l’import total de la subvenció que es sol·licita és el següent: 
 
10 x 420:    4.200.- €. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
4. RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 24 FINS AL 28 DE SETEMBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
823 24.09.07 Retorn aval a Sport Caravaning 

Cabnet (llicència d’obres Núm. 
271/03) 

Alcaldia 

824 24.09.07 Modificació de pressupost Alcaldia 
825 24.09.07 Denegació inervenció d’IC-Verds al 

Ple del 27.09.07 
Alcaldia 

826 24.09.07 Suspensió subministrament d’aigua Alcaldia 
827 24.09.07 Modificació conveni passarel·les Sílvia Tamayo 
828 24.09.07 Decret d’instal·lació pàrquing carrer 

Mas Muní, xx 
Sílvia Tamayo 

829  25.09.07 Lloguer envelat divendres dia 28 pel 
grup d’havaneres 

Òscar 
Figuerola 

830 25.09.07 Reforma i ampliació habitatge Sant 
Benet, xx 

Òscar 
Figuerola 

831 25.09.07 Atorgament llicència divisió 
horitzontal i reforma planta baixa 
riera Gavarra, xx 

Òscar 
Figuerola 

832 25.09.07 Reforma i ampliació habitatge torrent 
Lledoners, xx 

Òscar 
Figuerola 

833 25.09.07 Contracte menor pla d’emergència 
(empresa Pro-Risc) 

Alcaldia 

834 25.09.07 Designació clauers comptes de 
festes 

Cati Forcano 

835 25.09.07 Activitat instal·lació frigorífic ronda 
Dr. Manresa, xx 

Sílvia Tamayo 

836 26.09.07 Targeta aparcament minusvàlid FM Cati Forcano 
837 26.09.07 Trienni SD Alcaldia 
838 26.09.07 Resolució ajuts llars d’infants Sílvia Tamayo 



         

 
 
 

 

839 26.09.07 Despeses Alcaldia 
840 26.09.07 Nòmina setembre Alcaldia 
841 27.09.07 Representants de Ràdio Canet al 

Consell de Govern 
Alcaldia 

842 28.09.07 Imposició sancions persones físiques 
25/09/07 

Alcaldia 

843 28.09.07 Proposta retirada carnet de conduir Alcaldia 
844 28.09.07 Declarar inadmissible expedient 

70.604 
Alcaldia 

845 28.09.07 Declara inadmissible expedient 
68.213 

Alcaldia 

846 28.09.07 Ratificar suspensió moviment de 
terres Sport Caravaning 

Òscar 
Figuerola 

847 28.09.07 Llicència de segregació i agrupació 
finques carrer Marià Serra, xx 

Òscar 
Figuerola 

848 28.09.07 Nomenament tresorera accidental Alcaldia 
849 28.09.07 Adjudicació tasques de consultoria i 

assistència a Cetemmsa, 34 hores 
curs d’anglès 

Alcaldia 

850 28.09.07 Adjudicació empresa Cetemmsa 
execució tasques de consultoria i 
assistència 200 hores curs d’anglès 

Alcaldia 

851 28.09.07 Adjudicació a Pilar de la Fuente i 
Josep Márquez execució tasques 
consultoria i assistència 340 hores 
curs d’auxiliar d’infermeria en 
geriatria 

Alcaldia 

852 28.09.07 Adjudicació a Cetemmsa execució 
tasques cosultoria i assistència 54 
hores curs auxiliar d’infermeria en 
geriatria 

Alcaldia 

853 28.09.07 Transmissió parada Búm. 18-19 
mercat municipal 

Alcaldia 

854 28.09.07 Anul·lació de concessió mercat 
setmanal 

Alcaldia 

855 28.09.07 Contractació Sr. EE Alcaldia 
856 28.09.07 Contractació NX Alcaldia 
857 28.09.07 Pròrroga termini formulació plec de 

càrrecs Exp. JB 
Alcaldia 

858 28.09.07 Autorització reducció de jornada NG Alcaldia 
 



         

 
 
 

 

5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.45 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 


