
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 5 DE JUNY DE 2008 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 23.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
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. Assabentats 
3. Aprovació relació de despeses 
4. Aprovació del pagament dels ajuts de menjador escolar del 2n trimestre 

del curs 2007-2008 
5. Aprovació dels comptes d’explotació de l’any 2007 de Sorea, SA  
6. Acceptació subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport per 

cofinançar la construcció de la piscina municipal coberta i formalització 



d’un préstec amb l’Institut Català de Finances destinat a l’actuació 
referenciada. 

7. Aprovació inicial projecte d’obra ordinària construcció nau industrial. 
8. Desestimació recurs de reposició interposat per Fidel López Cano 

contra l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de grua. 
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 

Mar i l’Assemblea comarcal de la Creu Roja a Maresme centre amb 
relació als serveis preventius al municipi per a l’any 2008 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Assemblea comarcal de la Creu Roja a Maresme centre amb 
relació a la promoció del voluntariat 

11. Sol·licitud subvenció al departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música de l’any 2008. 

12. Aplicació de la taula d’avaluació documental (TAD) Núm. 30 en el 
Departament de Registre 

13. Ratificació decret de l’alcaldia núm. 472/2008, de 5 de maig de 2008 pel 
s’aprova la proposta per a l’elaboració del pla local de joventut de Canet 
de Mar 2009-2011.   

14. Relació de decrets des del dia 12 fins al 23 de maig de 2008 
15. Precs i preguntes 

  
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
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 
22 de maig de 2008 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 la seva aprovació. 
 
2.- ASSABENTATS 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret següent: 
 
DECRET NÚM. 541/2008 de 28 de maig de la Tinència d’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, de data 17 d’abril de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim 
de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon, ha sol·licitat una subvenció, 
per a desenvolupar un seguit de propostes culturals, com Aparador 



d’Espectacles, Cinema Alternatiu, Fòrum Odèon, documentals, concerts i 
activitats Fot-li Castanya, entre altres, i que moltes d’elles ja han estat iniciades 
des del mes de febrer d’enguany.  
 
Atès que la convocatòria 1/2008, acordada per la Junta de Govern Local del dia 
17 d’abril de 2008, preveu en el seu article 12, que amb caràcter especial i 
prèvia petició i motivació dels beneficiaris es podran efectuar pagaments 
anticipats amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per 
fer actuacions inherents a la subvenció. 
  
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
tinència d’alcaldia en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, pel present resolc:   
  
PRIMER.- Atorgar a l’Associació Cultural Plataforma Odèon una bestreta de 
3.000 euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els 
criteris ponderats de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 
1/2008, en règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 45100 48901 del 
vigent pressupost de l’any 2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2565. 
 
TERCER.- Comunicar que, durant el mes de gener de l’any 2009, hauran de 
presentar la documentació justificativa de la subvenció, en els termes 
expressats en l’article 9, de la convocatòria 1/2008 publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província, de data 1 de maig de 2008.  
 
QUART.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 5 de juny de 2008, per import de 
199.650,27 €, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 5 de juny de 2008 , per 
import de 199.650,27 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 5 de juny de 2008 de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de  7601,01€ 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
QUART.-  Comptabilitzar en el compte (413)  “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en 
l’annex 2 per import de  109,40 €  , fins la seva aprovació definitiva al 
pressupost,  previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
4.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 
2n. TRIMESTRE DEL CURS 2007-2008 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 12.787’40 
€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels 
ajuts de menjador escolar per al 2n. trimestre del curs 2007-2008 , 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 la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 2n. trimestre del curs 2007-
2008 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
CEIP TURÓ DEL DRAC  _____________________ 1.316’88€ 
CEIP MISERICÒRDIA _______________________ 9.159’16€ 
IES DOMÈNECH I MONTANER ________________ 262’88€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA _____________ 1.024’24€ 
COL·LEGI YGLESIAS ______________________ 1.024,24 € 
T O T A L:  ______________________________ 12.787’40 € 
 



5.- APROVACIÓ DELS COMPTES D’EXPLOTACIÓ DE L’ANY 2007 DE 
SOREA SA. 
 
Atesa la liquidació dels comptes d’explotació tramesa per part de l’empresa 
SOREA SA en data 12 de febrer de 2008 en referència a les facturacions dels 
abonats corresponents a l’any 2007, així com els llistats d’anul·lacions i 
creacions de rebuts i les facturacions per baixa.  
 
A l’empara del que disposa l’article 28 del Text Refós del ple de condicions 
econòmico-administratives que regirà la gestió indirecta del servei municipal 
d’aigua potable a Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa 
aprovat pel Ple de data 25 de gener de 2002.  
 
Prèvia fiscalització de la intervenció i de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de l’any 2007 del servei municipal 
de subministrament d’aigua potable de Canet de Mar sota la modalitat de 
concessió administrativa que presta l’empresa SOREA SA provista del NIF 
número: A08146367, amb els següents imports:  
 
Canon per l'Ajuntament any 2007 (0,0601€xm3 factura t) 0,0601 €           736.675 44.274,17 €                 
Drets de connexió  a compte ajuntament Tarifa 3.606,00 €-                   
Drets de connexió  cobrats per l'a juntament 2007 4.994,13 €                   
Rebuts cobra ts ajuntament. 2.355,53 €-                   

Tota l ingressos any 2007 56.724,64 €                 
Factura 206 d'11/07/2007 pendent Ajuntament 5.470,73 €                   
Consums municipals 9.308,44 €                   

Total ingressos SOREA any 2007 14.779,17 €                 
Diferència  a favor de l'Ajuntament 41.945,47 €                 

 
SEGON.- Aprovar els comptes corresponents al servei municipal de 
clavegueram que presta l’empresa SOREA provista del NIF número : 
A08146367 amb els següents imports: 
 

Liquidació clavegueram 

Pendent 2006 17.167 € 

1er trimestre 2007 59.338 € 

2on trimestre 2007 66.453 € 

3er trimestre 2007 74.336 € 

4rt trimestre 2007 58.850 € 

gener 2007 1.938 € 

febrer 2007 1.982 € 

març 2007 2.322 € 

abril 2007 2.701 € 

maig 2007 2.691 € 

juny 2007 3.782 € 



juliol 2007 4.608 € 
agost 2007 5.351 € 

setembre 2007 3.775 € 

octubre 2007 2.128 € 

novembre 2007 1.229 € 

desembre 2007 957 € 

  

Total ingressos 2007 309.608 € 
  

Pendent ingressar 2006 1.569 € 
  

Total ingressos 311.177 € 
  
Entregues a compte  

Bestreta juny 2007 57.000 € 

Bestreta set 2007 60.000 € 

  

Total bestretes 117.000 € 

  

Impor a ingressar 194.177 € 
  
TERCER.- Comunicar a l’interessat que els terminis per efectuar l’ingrés venen 
determinats per l’article 20 del RD 1684/1990, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. Un cop transcorregut el període voluntari d’ingrés 
sense que aquest s’hagi efectuat, es procedirà al cobrament en via de 
constrenyiment, s’incrementarà així del deute amb un recàrrec del 20% i 
s’acreditaran els interessos de demora.  
 
QUART.- Notificar que contra el present acord es podrà formular davant del 
mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública; d'acord amb l'establert a l'article 
14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei  de les hisendes locals. 

 
6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT PER COFINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL COBERTA I FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB 
L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES DESTINAT A L’ACTUACIÓ 
REFERENCIADA. 
 
El dia 19 de maig de 2008 ha tingut entrada en el registre general d’aquest 
ajuntament una resolució del Consell Català de l’Esport de concessió d’una 
subvenció de 738.544,00 € per a l’obra “Piscina coberta” que inclou els 
següents imports: 
 



a) 526.800,00 euros corresponents a l’import principal del préstec que ha 
d’abonar l’Institut Català de Finances a l’ajuntament. 

 
b) 211.744,00 euros corresponents a l’estimació de l’import dels interessos 

del principal i altres despeses derivades del préstec esmentat. 
 
El Departament de Vicepresidència ha de proposar a l’Institut Català de 
Finances que concedeixi a l’Ajuntament un crèdit de 526.800,00 euros que serà 
desemborsat prèvia presentació de la documentació acreditativa d’haver 
realitzat l’actuació. 
 
L’import de la subvenció que inclou les amortitzacions del principal, els 
interessos, els interessos de demora i qualsevol altra quantitat derivada del 
préstec, es farà efectiva pel Consell Català de l’Esport directament a l’Institut 
Català de Finances a càrrec dels pressupostos 2008 al 2023. 
 
En el termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta resolució l’ajuntament ha de procedir als següents tràmits: 
 

 Sol.licitud de préstec a l’Institut Català de Finances. 
 Acceptació de la subvenció. 
 Aprovació de la formalització del préstec 
 Facultar a l’alcalde per signar els documents necessaris. 

 
És per tot l’esmentat que, previ informe d’intervenció i de conformitat amb la 
proposta de la regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 738.544,00 euros que concedeix el Consell 
Català de l’Esport a l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’actuació “Piscina 
coberta”. 
 
SEGON.- Formalitzar un préstec de 526.800,00 euros amb l’Institut Català de 
Finances destinat a l’actuació a dalt referenciada. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde Sr. Joaquim Mas i Rius per tal que pugui signar 
els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de 
dur a terme els acords anteriors aprovats. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA CONSTRUCCIÓ 
NAU INDUSTRIAL 
 
Atès que en data 29 de març del 2007, el Ple de la Corporació va acordar 
incoar expedient de permuta, per concurs públic i procediment obert, de la 
parcel·la de resultat núm. 2-3 per obra futura a la parcel·la de resultat núm. 28, 
ubicades dins del sector U7 “industrial”, així com aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars que haurà de regir la permuta. 
 



Atès que en data 21 de maig de 2007, el Ple de la Corporació va acordar 
adjudicar la permuta de la parcel·la de resultat 2-3 per obra futura a la parcel·la 
de resultat núm. 28, ubicades dins del sector U7 “industrial” de Canet de Mar, a 
l’empresa Promocions Can Catà, SL, pel preu de 1.451.501,00 €, amb 
subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives particulars. 
 
Atès que en base a aquests acords, Promocions Can Catà, SL, va presentar en 
data 10 de desembre de 2007, un projecte per a la construcció d’una nau 
industrial per a ús municipal en la parcel·la de resultat núm. 28 del sector U7 
“industrial” de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 4 de juny de 2008, per l’arquitecte tècnic municipal, 
Sr. Josep M. Pedrós Dabo, el contingut literal del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades, per una banda, les Normes Subsidiàries 
de Planejament i, per una altra, el Pla Parcial del sector U7 “Industrial”, es constata que el 
projecte s’ajusta de forma general als paràmetres establerts per la normativa. 
 
En l’acompliment de l’art.14 del Pla Parcial, en quant a que la solució arquitectònica 
adoptada per a cada rengle de naus s’ha realitzat un projecte unitari, que ha estat aprovat 
definitivament amb data 17/04/2008.  
 
La possible activitat a realitzar a la nau referida, haurà d’acomplir amb l’article 11 del Pla 
Parcial en quant a usos permesos, ajustant-se a la Normativa existent. La Normativa està 
limitada a unes condicions d’us, que encara que no contempla els previsibles indicats al 
projecte, no es poden considerar incompatibles amb les activitats i usos admesos.  
 
En data 29/5/2008 ha estat aprovada de forma provisional (resta pendent l’aprovació 
definitiva per part d’Urbanisme), una modificació puntual d’usos del Pla en el que poden 
quedar legalitzats els usos proposats. 
 
Finalment, cap fer notar que per poder iniciar les obres, la llicència queda condicionada a la 
presentació i verificació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar del 
projecte executiu corresponent abans de l’inici de les obres, on s’incorpori documentació 
gràfica de: 

 
1) El tancament de la parcel·la es realitzarà amb material opac fins a 0,45 m d’alçada 

i la resta fins a una alçada total màxima de 1,80 m amb material calat, reixat, filat o 
vegetal. És necessari aportar una definició d’aquest tancament, així com de 
l’adaptació topogràfica als solars col·lindants. 

2) D’altra banda es recorda que cal tramitar la llicència ambiental en la que cal tenir 
en compte els aspectes relatius a la insonorització de les activitats a instaurar, 
abans o al mateix temps, que a la llicència d’obres i adaptar el projecte al que 
resulti del seu tràmit. 

3) Per donar compliment al codi d’accessibilitat, caldrà tenir en compte disposar d’una 
rampa d’accés a la nau que es pretén construir. Les característiques que hauran 
de tenir són de 0,80 m d’amplària mínima i un 12% de pendent en un màxim de 3 
m de recorregut.  

4) S’haurà de tenir en compte la disposició i traçat de qualsevol tipus d’instal·lacions, 
sobre la zona on estan ubicats els serveis, magatzem i sortida d’emergències, per 
tal de no dificultar ni encarir, la previsió de construcció d’una planta altell en 
aquesta zona.       

 
Cal fer notar que les obres d’urbanització han sigut recepcionades amb 13/10/2005, 
quedant pendent la liquidació definitiva del Projecte d’urbanització.” 



 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció d’una nau industrial per a ús municipal a la parcel·la de resultat 
núm. 28 del sector U7 “industrial” de Canet de Mar redactat per Súñer-Pérez, 
arquitectes associats, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.288.797,82 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Advertir a Promocions Can Catà, SL, que, tal i com disposa l’informe 
emès per l’arquitecte tècnic municipal, abans d’iniciar l’obra haurà d’aportar, per 
a la seva aprovació per l’ajuntament, un projecte executiu en el que es prevegi 
que el tancament de la parcel·la es realitzarà amb material opac fins a 0,45 m 
d’alçada i la resta fins a una alçada total màxima de 1,80 m amb material calat, 
reixat, filat o vegetal. És necessari aportar una definició d’aquest tancament, 
així com de l’adaptació topogràfica als solars col·lindants. També s’haurà de 
preveure per tal de donar compliment al codi d’accessibilitat, caldrà tenir en 
compte disposar d’una rampa d’accés a la nau que es pretén construir. Les 
característiques que hauran de tenir són de 0,80 m d’amplària mínima i un 12% 
de pendent en un màxim de 3 m de recorregut. Per últim, s’haurà de tenir en 
compte la disposició i traçat de qualsevol tipus d’instal·lacions, sobre la zona on 
estan ubicats els serveis, magatzem i sortida d’emergències, per tal de no 
dificultar ni encarir, la previsió de construcció d’una planta altell en aquesta 
zona. 
 
TERCER.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al 
DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
8.- DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FIDEL FLC 
CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRETSACIÓ DEL 
SERVEI DE GRUA 
 
Atès que el Sr. FLC, interposà en data 28 de maig de 2008, un recurs de 
reposició contra la contractació formalitzada per a la prestació del servei de 
grua per a la retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 3 de juny de 2008 per la cap del Servei de 
Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sra. Cristina Cabruja i Sagré, amb 
el vistiplau del secretari de la Corporació, el contingut literal del qual és el 
següent:  
 

Cristina Cabruja i Sagré, llicenciada en dret i cap del Servei de Secretaria 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb el recurs de reposició 
interposat pel Sr. FLC contra la contractació del servei de grua, emet el 
següent 
 



Primer.- El Sr. FLC, interposà en data 28 de maig de 2008, un recurs de 
reposició contra la contractació formalitzada per a la prestació del servei de 
grua per a la retirada de vehicles de la via pública de Canet de Mar. 
 
Val a dir, en primer lloc, que l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, atorga la facultat per interposar els 
recursos potestatius de reposició als interessats. Tenint en compte que el 
Sr. FLC no va presentar-se en el procediment de licitació del contracte 
esmentat, ni en cap moment ha manifestat la seva voluntat de fer-ho, 
manca de la condició d’interessat en aquest expedient. No obstant això, i 
per tal de donar-li satisfacció, seguidament passem a donar resposta a 
totes i cadascuna de les al·legacions formulades pel Sr. FLC. 
 
Segon.- El Sr. FLC al·lega que el termini que s’havia de fixar per a la 
presentació de proposicions era de 22 dies i no de 15, tal i com disposava 
el PCAP que van regir la contractació. El Sr. López Cano diu que és 
d’aplicació l’article 207 del TRLCAP i no l’article 78 del mateix text, però 
s’oblida que l’article 207 està parlant dels contractes que estan subjectes a 
publicació al DOUE, i pel que fa als contractes de serveis, només cal 
aquesta publicació quan es tracta de contractes compresos a les categories 
1 a 16 de l’article 206 del mateix text (art. 203.2 TRLCAP), que és evident 
que no és el cas, i en aquests casos només quan superen una quantia 
determinada. Per tant, és evident que el contracte objecte del recurs no 
havia de publicar-se al DOUE i, en conseqüència, no li és d’aplicació 
l’article 207 TRLCAP, tal i com diu el Sr. FLC, sinó l’article 78.2 del 
TRLCAP. 
 
Tercer.- També manifesta que hi va haver un error en el primer anunci 
publicat al DOGC núm. 5088, de data 11 de març de 2008, el qual va ser 
corregit en el DOGC núm. 5090, de 13 de març de 2008, i que per tant, 
s’havia d’ampliar el termini per a la presentació de les ofertes. A aquest 
respecte, val a dir que, com reconeix el mateix Sr. FLC del DOGC al seu 
web. Una vegada se’n van adonar, ells mateixos, d’ofici, van procedir a 
efectuar la rectificació, i és aquesta la raó per la qual no hi ha a l’expedient 
un anunci de rectificació. Per tant, si el Sr. FLC vol impugnar l’errada que 
van cometre els funcionaris del DOGC quan van posar el títol de l’anunci al 
seu web o la forma com es va fer la rectificació, cal que es dirigeixi a l’òrgan 
que va dur a terme aquestes accions, que pertany a una altra Administració 
Pública, i no a l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Per altra banda, també cal fer-li saber al Sr. FLC, que l’ampliació del termini 
per a la presentació de proposicions només és procedent quan es rectifica 
el contingut de l’anunci o el del plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, i no quan el DOGC comet una errada al posar el títol de 
referència de l’anunci. 
 
Quart.- Pel que fa a la indefensió al·legada pel Sr. FLC com a 
conseqüència de l’error anterior, cal destacar que, com ja s’ha dit, l’anunci 
que es va trametre al DOGC era correcte i el contingut del mateix també ho 
era, i de fet, el concurs no va quedar desert, per tant, si una altra persona 
es va assabentar de la tramitació del concurs, més encara se n’hauria 
d’haver assabentat el Sr. FLC, ja que com a anterior contractista i a la vista 



de la seva petició de posar fi al contracte, se li havia dit que en data 1 de 
maig es pretenia haver formalitzat un nou contracte. A més, a part de 
l’anunci publicat al DOGC, al web de l’Ajuntament de Canet de Mar també 
es va fer públic no només l’anunci d’incoació de l’expedient de licitació sinó 
també el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regia 
el concurs. És evident doncs, que el Sr. FLC disposava de mitjans per tal 
d’assabentar-se que s’estava tramitant el concurs. 
 
Cinquè.- Per altra banda i pel que fa al comentari en relació a la diferència 
de termini transcorregut entre la tramesa i la publicació de l’anunci de 
licitació i el d’adjudicació, simplement cal dir que, donada la voluntat 
d’aquesta Administració de deslliurar el Sr. FLC del seu contracte 
formalitzat en data 30 de setembre de 2005, ja que com consta a 
l’expedient, aquest havia manifestat de forma reiterativa, la seva voluntat de 
donar-lo per finalitzat, l’anunci de licitació es va publicar de forma urgent. 
En canvi, com sigui que el TRLCAP atorga un termini de 48 dies per a la 
publicació de l’anunci d’adjudicació, aquest es va publicar de forma 
ordinària. 
 
El mateix cal dir en relació amb el seu comentari sobre la rapidesa en la 
contractació que, per altra banda, tampoc s’entén quan ha quedat acreditat 
que es van complir tots i cadascun dels terminis fixats pel TRLCAP per a 
aquest tipus de contractes. 
 
Sisè.- Per últim, i pel que fa a l’al·lusió al fet que no consten a l’expedient 
els justificants de l’adjudicatari d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i de la seguretat social, cal fer saber al Sr. FLC, que 
els licitadors poden presentar juntament amb la seva plica aquestes 
certificacions, i que això va ser el que va fer l’adjudicatari d’aquest concurs. 
 
Conclusió 
 
A banda del fet que el Sr. FLC manca de la condició d’interessat en 
l’expedient i, només per això ja s’hauria de desestimar el seu recurs de 
reposició, sense ni tant sols entrar a analitzar el fons de les seves 
al·legacions, cap d’aquestes té prou fonament legal que les justifiqui. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 28 de maig de 
2008 pel Sr. FLC, així com la sol·licitud que es reobri el termini de presentació 
de proposicions prenent com a data d’inici el 13 de març de 2008, en base a 
totes les argumentacions exposades a l’informe emès en data 3 de juny 
d’enguany per la cap del Servei de Secretaria de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
el qual s’ha transcrit en el cos del present acord. 
 



9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA 
CREU ROJA A MARESME CENTRE AMB RELACIÓ ALS SERVEIS 
PREVENTIUS AL MUNICIPI DE CANET DE MAR PER A L’ANY 2008 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de la Creu roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial 
atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, 
la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici 
de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot 
això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, 
Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la cobertura de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o 
esportiu, o reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació als serveis preventius al municipi de Canet de Mar 
per a l’any 2008, el qual es transcriu a continuació: 
 



CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA  A MARESME 
CENTRE, EN RELACIÓ ALS SERVEIS PREVENTIUS  AL MUNICIPI DE 

CANET DE MAR PER  
L’ANY 2008 

 
Canet de Mar, ______ de 2008. 
 
                                                                REUNITS 
 
D’una part la senyora Cati Forcano Isern, en qualitat de primera tinenta d’alcalde 
de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
assistida per el Sr. Marcelí Pons Duat, Secretari General de la Corporació, com a 
assessor legal preceptiu segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/ 1985 
de 2 d’abril. 
 
I d’altra part el Sr. Fanny Gallego i Pardo Presidenta de l’Assemblea Comarcal de 
la Creu Roja a Maresme Centre, reconeixent-se ambdós compareixents capacitat 
i competència per contractar i obligar-se 
 
                                                          MANIFESTEN 
 
PRIMER : Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i 
d’interès públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
SEGON : Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la Institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
TERCER : Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 
les normes d’ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts de la mateixa, la Creu 
Roja és una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de política social 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUART: Que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en 
la cobertura de Serveis Preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o esportiu, o 
reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. Això inclou tant els 
esdeveniments públics per definició, com aquells que, de manera raonada, els 
Ajuntament respectius estableixin, discrecionalment, d’interès municipal.  
 
CINQUÈ: Que s’exclouen explícitament els serveis en benefici d’entitats amb 
finalitat de lucre o els que es dirigeixin exclusivament a interessos individuals tant 
de particulars com d’empreses. 



  
 ACORDEN 

 
PRIMER: És objecte del present conveni l’acord per a la prestació d’activitats de 
caire preventiu a realitzar per l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme 
Centre com a complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte 
l’Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a contribuir al 
finançament de les seves estructures i personal necessari per dur a terme 
diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat. 
 
SEGON: L’Ajuntament es compromet a : 
 
1- Facilitar la relació de Serveis Preventius anuals acordats en el present 
conveni i relacionats en l’Annex 1 del mateix, que servirà com a referència  dels 
serveis a realitzar, però amb possibilitats de canvi . 
2- Fer tramesa a la Creu Roja del full de demanda de cada servei segons 
s’adjunta en el protocol adjunt a l’Annex 2, amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
 
TERCER: La Creu Roja es compromet a : 
 
1- Realitzar l’enquadrament i prestació dels Serveis Preventius a qualsevol acte 
lúdic, cultural o esportiu promogut per l’Ajuntament de Canet de Mar i acordats 
en el present conveni o demanat amb el protocol ja establert. 
2- Aportar els mitjans materials i humans necessaris per  la  correcte execució 
sanitària dels serveis. 
3- Acreditar que tot el personal assignat als serveis del present conveni, hagi 
realitzat els corresponents cursos de formació (Socorrisme, S. Aquàtic, Transport 
Sanitari, …), segons el tipus d’activitat a la que hi estigui adscrit, així com 
aquelles altres titulacions específiques que exigeixi el desenvolupament de les 
tasques encomanades. 
4- Facilitar un pressupost del cost de cada servei preventiu a l’Ajuntament, per 
tal que aquest tingui constància en cada moment de l’import de conveni que resta 
per l’execució dels restants serveis preventius anuals.  
5- Participar dins dels plans d’emergència municipal en l’articulació de 
mecanismes d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a 
suport als recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la 
població i de reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències 
sanitàries. 
 
QUART: L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de preveure els llocs adequats en 
cada activitat per a la ubicació de les infrastructures de cobertura dels Serveis 
Preventius. 
 
CINQUÈ : L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de set mil euros (7.000 €) 
en concepte de col·laboració econòmica en el sosteniment de les despeses que 
els serveis acordats ocasionen. El pagament es farà la meitat al mes de Juny i 
l’altre meitat al finalitzar l’any.  Una vegada s’hagi exhaurit la contraprestació 
econòmica per als serveis preventius acordats en  aquest conveni,  i que queden 
recollits en l’annex 1, es facturaran a banda els següents serveis que es sol·licitin 
per part de l’Ajuntament. 
 



SISÈ : Es crea una Comissió paritària que estarà formada per part de Creu Roja 
per : 
- El President de l’Assemblea Local o qui delegui 
- El Responsable de serveis preventius de l’Assemblea Comarcal de Creu 
Roja a Maresme Centre o qui delegui 
 
Per part de l’Ajuntament: 
- El regidor responsable de l’Àrea o Servei o qui delegui 
- Un representant de l’Ajuntament 
 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol 
controvèrsia que pogués  sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del 
present conveni. 
 
SETÈ : La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2008. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament. 
 

 ANNEX 1 
 
 RELACIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS ACORDATS EN EL PRESENT 

CONVENI 
 
- Focs de Cap d'Any i  Ball al Vil.la Flora 
- Rua Infantil Carnaval 
- Aplec Pedracastell 
- Els tres tombs 
- IX Marxa Popular 
- Acompanyament a anar a votar 
- Balls de saló al pavelló esportiu 
- Repercussió a l'Odeon 
- Revetlla de Sant Joan 
- Baixada de bestiari 
- Ball de l'orquestra Girasol 
- Capgrossos 
- Trobada de gegants 
- Transport adaptat del Día del Malalt 
- Transport adaptat a la Res. Guillem Mas 
- II Triatló  
- Ambulància d’urgències i emergències localitzable al port d’Arenys de Mar els 
diumenges de tot l’any i festius. 
- Ambulància 24 hores localitzable durant tot l’any amb 30 minuts de reacció. 
 



ANNEX 2 
 

 
 FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEIS PREVENTIUS 

CREU ROJA A MARESME CENTRE 
DATA (1): _____/_____/_____                                                                                                            
Núm. de servei (1): __________________ 
 
 DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
 
NOM DE L’ENTITAT: 
DOMICILI SOCIAL:                                                                                                          C.P.: 
TELÈFON:                                                                 NIF: 
E-MAIL: 
ÉS SOCI DE LA CREU ROJA?     SÍ/NO QUOTA ANUAL: 
 
DADES DE L’ACTE: 
 
NOM DEL RESPONSABLE:                                                               TELÈFON: 
ACTE:                                                                                                  LLOC DE REALITZACIÓ: 
CAPACITAT:                                                                                       DATA DE REALITZACIÓ: 
HORARI: a) INICI:                                                                               b) FINAL (2): 
ASSISTENTS: a) PARTICIPANTS:                                                     b) ESPECTADORS: 
 
 VALORACIÓ DELS COSTOS DEL SERVEI (3): 
 
VALORACIÓ DELS COSTOS SEGONS ELS MITJANS QUE ES SOL·LICITEN PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI I QUE S’ESPECIFIQUEN A LA LIQUIDACIÓ ADJUNTA 
 
 
                                COST TOTAL ...................................   
 
 
 
Com a responsable d___________________________ sol·licita els serveis assenyalats als 
apartats anteriors i manifesta: 
 

A) Que l’únic responsable de l’acte, segons el Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, del servei al 
que fa referència aquest full de sol·licitud és l’entitat sol·licitant, queda expressament exclosa la 
CREU ROJA de qualsevol responsabilitat, llevat de les derivades de la prestació del servei al qual 
s’ha compromès la CREU ROJA. 

 
B) Que la CREU ROJA proporcionarà l’ajut sol·licitat, però no participarà en l’organització de l’acte 

 
C) Que els serveis de la CREU ROJA estan realitzats, essencialment, per voluntaris socorristes 

capacitats, teòricament i pràcticament, per desenvolupar les tasques de primers auxilis i transport 
sanitari 
 

D)  Que el personal mèdic i d’infermeria serà facilitat pels organitzadors de l’acte, sempre que no 
s’hagin demanat expressament a la CREU ROJA 
 

E) Que, tenint en compte les despeses directes que la prestació del servei genera a la CREU ROJA 
(valorada segons el barem adjunt),            SÍ          NO          es pot comprometre a lliurar a la 

€ 



CREU ROJA un donatiu voluntari de  
 
________________________ euros. 
 
 
 

SIGNAT:________________________ 
 
La CREU ROJA es compromet a dur a terme el servei amb els efectius especificats, sempre que la 
sol·licitud arribi amb 15 dies d’antelació i tingui el dispositiu per atendre’l. 
 
 

SIGNAT: ________________________ 
 
Atès que a la partida 81 41300 48004 del vigent pressupost per a l’any 2008, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 7.000 € per als serveis 
preventius que presti la Creu Roja a l’Ajuntament de Canet de Mar durant 
aquest any 2008. 
 
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a serveis preventius. 
 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència 
d’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de 
juliol, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre durant l’any 2008, amb relació als serveis preventius. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.000 € amb càrrec a la partida 81 41300 
48004 del vigent pressupost municipal per a l’any 2008. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i la 
senyora Anna Brun, com a representant de l’Ajuntament, membres de la 
comissió paritària que farà les funcions de seguiment, coordinació i control de 
l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur 
a terme aquest acord. 
  



10.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA A 
MARESME CENTRE AMB RELACIÓ A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 
PER A L’ANY 2008 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, 
amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva 
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en 
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit 
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies 
locals, mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació als serveis preventius al municipi de Canet de Mar 
per a l’any 2008, el qual es transcriu a continuació: 
 



CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR i L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A 

MARESME CENTRE 
PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT 

 ANY 2008 
 
Canet de Mar, a _____ de 2008 
 
R E U N I T S 
 
D'una part la senyora Cati Forcano Isern, en qualitat de primera tinenta d’alcalde 
de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
assistida per el Sr. Marcelí Pons Duat, Secretari General de la Corporació, com a 
assessor legal preceptiu segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril. 
 
I d'altra part la Sra. Fanny Gallego Pardo, Presidenta de l'Assemblea Comarcal 
de la Creu Roja a Maresme Centre (a partir d’ara Creu Roja), reconeixent-se 
ambdós compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se 
 
MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col.laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 
les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on 
es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Quart: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps 
d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població. 
 
Cinquè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos 
estratègics establerts en la VI Assemblea General de la Creu Roja Espanyola pel 
període 2008- 2011: 



1. Garantitzar la nostra presència a la societat, i incrementar la captació de 
recursos amb la finalitat d’aconseguir una Institució més independent i eficaç. 
2. Reordenació de l’activitat dels centres sanitaris, valorant l’oportunitat en cada 
cas i prenen especial consideració a la planificació de les autoritats sanitàries i 
les necessitats en cada àrea d’influència. 
3. Reforçar el compromís humanitari i solidari de la Creu Roja Espanyola desde 
els nostre propi mon local fins al mon local d’altres països, compartint amb les 
Societats nacionals la dedicació a les persones i col.lectius vulnerables i 
promocionant el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini. 
4. Millorar la capacitat de resposta de la xarxa local de la Institució mitjançant la 
planificació d’accions acordes amb les polítiques de Creu Roja, la seva normativa 
i la seva estructura orgànica i dirigida a respondre a les necessitats de persones i 
col.lectius vulnerables, amb eficàcia, eficiència i qualitat. 
5. Sensibilitzar a la societat sobres els principis i valors de Creu Roja per a 
transmetre el compromís institucional amb els persones vulnerables. 
6. Fer una Institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís 
humanitari amb les persones vulnerables. 
7. Desenvolupar i optimitzar la línia d’acció de la Promoció de la Salut en les 
actuacions que realitzar la Creu Roja Espanyola. 
8. Protegir la vida, la salut, la dignitat i el medi ambient de les persones 
vulnerables afectades per situacions d’emergències i/o crisis, es la nostra 
iniciativa humanitària. 
9. Contribuir a la inclusió social de les persones desfavorables, treballant amb un 
enfocament integral les diferents dimensions del fenomen de la exclusió. 
10. Promoure l’educació i la dimensió ambiental en totes les àrees d’actuació de 
Creu Roja coma eix transversal i d’acció directa per a reduir la vulnerabilitat i 
millorar la qualitat de vida de les persones. 
11. Facilitar la participació ciutadana en la transformació social mitjançant la Creu 
Roja i el seu voluntariat actiu, capacitat, compromès i participatiu. 
 
ACORDEN 
 
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a 
realitzar per la Creu Roja com a complementàries de les competències pròpies 
locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a 
contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari per dur a 
terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat. 
 
Segon: L'Ajuntament Canet de Mar es compromet a: 
1.- Aportar a la Creu Roja una subvenció total de 3.000€ d'acord amb la següent 
distribució: 
.- Finançament de les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels 
diferents projectes concertats. 
.- Finançament de les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en 
els diferents projectes. 
2.- Col·laborar en les tasques formatives del voluntariat de la Creu Roja, pel que 
fa a la temàtica que determinen els diferents projectes. 
 
Tercer: La Creu Roja es compromet a: 
1.- Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i realitzar 
el seu enquadrament com a voluntaris de Creu Roja. 



2.- Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en equipaments i 
formació. 
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 
A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat. 
B. Atenció a les demandes socials que conjuntament s'acordin amb el 
Departament de Serveis Socials prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament, 
segons l’Annex 1 d’aquest conveni. 
C. Participar en actuacions de caràcter medi ambientals que s'acordin 
conjuntament. 
D. Participar en les campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació 
per al desenvolupament que s’acordin. 
E. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de 
mutu acord amb l’Ajuntament. 
 
Quart: En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme 
en virtut del present conveni , cada una de les parts signants serà responsable 
del compliment de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal. 
 
Cinquè: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de tres mil euros (3.000 €) 
en concepte de col.laboració econòmica en el sosteniment de les despeses que 
els serveis acordats ocasiones. El pagament es farà la meitat al mes de Juny i 
l’altre meitat al finalitzar l’any. Per això s’adjunta el programa de treball per a l’any 
2008, en el qual es recullen els treballs que es desenvoluparan en l’esmentat 
any. 
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon 
funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió 
paritària 
de seguiment integrada: 
• Per part de l'Ajuntament: 
- L'alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de Sanitat i Benestar Social. 
• Per part de la Creu Roja: 
- President/Delegat de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre 
o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic/Coordinador Comarcal. 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre quasevol 
controvèrsia que pogués sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present 
conveni. 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins el 31 de desembre de 2008. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts es sotmeten de manera explícita a la jurisdicció i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un. En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a 
aquesta col·laboració ho haurà de fer constar per escrit a l’altra part abans de la 
finalització del conveni vigent. 



 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament. 
 

 ANNEX 1 
 

FULL DE SOL.LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

  
 SOL.LICITANT 
 
. Administració/Entitat: 
 
. Dte/Barri: 
 
. Prof. que sol·licita el servei: 
 
. Departament/Servei: 
 
. Forma de contacte: Horari: Telèfon: 
 
Adreça: C.P : 
 
 
 DADES I IDENTIFICACIÓ DE L'USUARI/ÀRIA 
 
. DNI 
 
. NOM I COGNOMS: 
 
. DOMICILI: C.P: 
 
. TELEFON: D.NAIXEMENT: EDAT: 
 
. PROBLEMÀTICA: DISM. FÍSIC PSÍQUIC SENSORIAL ALTRES 
 
. Per servei col·lectiu, adjuntar NOMS, COGNOMS, D.NAIXEMENT/D.N.I. i 
Característiques del Grup. 
 
 
SERVEI A REALITZAR 
 
.SERVEI: INDIVIDUAL COL.LECTIU NUM. USUARIS: 
 
.DEMANDA: D'ACOMPANYAMENT DE SUPORT FORMATIVA 
 
.TEMPS(1): PERIODE DE TEMPS: DEL: / / AL: / / 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 



 
 
. PERFIL DEL VOLUNTARI/ÀRIA: 
 
. NOM I DNI VOLUNTARI/ÀRIA QUE REALITZA EL SERVEI: 
(1) .- Les demandes seran per un període màxim de 6 mesos i amb una 
periodicitat no superior de dos dies per setmana 
 

TANCAMENT DE LA SOL.LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

 
 
. DATA FINALITZACIÓ :  
 
. MOTIU DE LA FINALITZACIÓ : 
 
. L'OBJECTIU DE LA DEMANDA S'HA COBERT: 
 
0% 50% 100% 
 
. VALORACIÓ : 
 
Signatura i Segell 
 
Administració/Entitat 
 
 
GRAU SATISFACCIÓ DE L'USUARI 
 
. VALORACIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT: 
 
MOLT BONA BONA REGULAR DOLENTA 
 
. OBSERVACIONS: 
 
Signatura Usuari/ària 
 
 
VALORACIÓ GRAU SATISFACCIÓ VOLUNTARI/ÀRIA RESPECTE AL SERVEI: 
 
MOLT BONA BONA REGULAR DOLENTA 
 
. OBSERVACIONS: 
 
. NOMS I COGNOMS VOLUNTARI/ÀRIA: 
 
Signatura Voluntari/ària Creu Roja 

 
Atès que a la partida 80 31300 48028 del vigent pressupost per a l’any 2008, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 3.000 € per a la promoció del 
voluntariat per a l’any 2008. 
 



Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat. 
 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència 
d’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de 
juliol, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre durant l’any 2008, amb relació a la promoció del voluntariat. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.000 € amb càrrec a la partida 80 31300 
48028 del vigent pressupost municipal per a l’any 2008, d’acord amb la retenció 
de crèdit número 5210, de data 29 de maig de 2008. 
 
TERCER.- Facultar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur 
a terme aquest acord. 
 
11.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT 
DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA DE L’ANY 2008 
 
Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
les bases per a l’atorgament de subvencions a ens locals adreçades a donar 
suport a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en 
l'àmbit de les arts escèniques i la música corresponents a l'any 2008.  
 
Atès que d’acord amb les bases publicades al DOGC núm. 5116 publicat el 22 
d’abril de 2008 el termini de presentació de sol·licituds de subvenció finalitza el 
proper dia 13 de juny de 2008.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en obtenir finançament 
per a la programació de les activitats culturals i d’arts escèniques que es 
realitzen a Canet i compleix els requisits que s’especifiquen a la convocatòria 
de subvenció.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música que es desenvoluparà 
durant l’any 2008. 

 



SEGON.- Facultar l’alcalde per signar els documents que es derivin d’aquesta 
sol·licitud. 
 
12.- APLICACIÓ DE TAULA D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL (TAD) NÚM. 30 
EN EL DEPARTAMENT DE REGISTRE 
 
L’aplicació de les Taules d’Avaluació Documentals (resolucions sobre avaluació 
i tria de series documentals establertes per la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental) i el control de la documentació eliminada és 
competència del Servei d’Arxiu Municipal. Així mateix, hi ha sèries documentals 
que poden ser objecte d’avaluació i tria abans de la seva transferència a l’arxiu 
i, a més a més, sense l’obligació de la seva comunicació a la CNAAD1. 
 
Atès l’informe del Servei d’Arxiu en què fa la proposta avaluació i tria de la sèrie 
documental Anuncis oficials tramesos per altres administracions locals, 
autonòmica i altres organismes per a la seva publicació al tauler d’anuncis de la 
corporació.   
 
Atès que la resolució de la seva taula d’avaluació estableix la seva destrucció 
total en el termini d’un any des de la data de publicació de l’anunci (TAD 30, 
DOCG 4097). 
 
Atès la normativa vigent sobre avaluació i tria documental de l’Administració 
pública: Decret 117/1990, de 3 de maig (DOGC 1297/1990, de 25 de maig), Decret 
128/1994, de 16 de maig (DOGC 1907/1994, de 10 de juny), Ordre del conseller 
de Cultura de 15 d'octubre de 1992 (DOGC 1688/ 1992, de 30 de desembre de 
1992) i Ordre del conseller de Cultura de 8 de febrer de 1994 (DOGC 1865/ 1994, de 25 de 
febrer) 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aplicar aquesta TAD en el mateix arxiu de gestió del departament de 
Registre a fi de contribuir a la millora de la gestió documental.  
 
SEGON.- Destruir la documentació per part del personal del Departament de 
Registre, sota el control del Servei d’Arxiu, sense transferir-la a l’arxiu.  
 
TERCER.- Fer l'assentament de l’eliminació al llibre de registre de destrucció de 
documents. 
 

                                                
1  Les TAD que fixin un termini inferior als cinc anys resten excloses d'aquesta 
comunicació, d’acord amb l’article 1 de l’Ordre del conseller de Cultura  8 de febrer de 1994 



13.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 472/2008, DE 5 DE MAIG 
DE 2008 PEL S’APROVA LA PROPOSTA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT DE CANET DE MAR 2009-2011 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 472 de data 5 de maig d’enguany, el qual es 
transcriu a continuació: 
 
 “DECRET NÚM. 472/2008, de 5 de maig, de l’Alcaldia 
 
Atès que la Secretaria de Joventut ha emès l’ORDRE ASC/54/2008, de 13 de febrer, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als 
projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis 
constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del 
Pla nacional de joventut 
 
Atès que l’Àrea de Joventut de Canet de Mar ha realitzat aquesta Proposta per a 
l’elaboració Pla Local de Joventut de Canet de Mar 2009-2011, que s’acabarà de 
redactar i elaborar al llarg d’aquest 2008 
 
Atès que la presentació d’aquest document és requisit previ per poder sol·licitar suport 
econòmic a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per tot l’esmentat, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la present Proposta per a l’elaboració Pla Local de 
Joventut de Canet de Mar 2009-2011 
 
SEGON.- Autoritzar la presentació de la present proposta a la Secretaria de Joventut 
per tal de sol·licitar els ajuts regulats a l’ORDRE ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes 
per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per 
ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de 
joventut 
 
TERCER.- Que la Junta de Govern Local ratifiqui aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que celebri.”  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de Joventut i Oficina 
d’habitatge i accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar en tots els seus termes el contingut del Decret de l’Alcaldia 
núm. 472/2008, de data 5 de maig de 2008, pel qual es va resoldre aprovar 
inicialment la proposta per a l’elaboració Pla Local de Joventut de Canet de Mar 
2009-2011 així com autoritzar-ne la presentació de la proposta a la Secretaria 
de Joventut per tal de sol·licitar els ajuts regulats a l’ORDRE ASC/54/2008, de 
13 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut. 
 



SEGON.- Que aquest acord sigui ratificat pel Ple de la Corporació en la propera 
sessió que es celebri. 
 
14.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL 23 DE MAIG DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

491 13.05.08 Aprovació operació tresoreria   Alcalde 
492 13.05.08 Despeses  Alcalde 
493 13.05.08 Donar de baixa l’activitat de productes càrnics 

Eusebi Golart, xx 
Sílvia Tamayo 

494 13.05.08 Activitat de soroll.som en coordinació amb 
l’Àrea de Joventut per organitzar una discoteca 
a la Masoveria 

Alcalde 

495 14.05.08 Primera ocupació Verge del Pilar, xx  Òscar Figuerola 
496 14.05.08 Resolució al·legacions JA Alcalde 
497 14.05.08 Sol·licitud autorització judicial d’entrada, gos JA Alcalde 
498 14.05.08 Llicència Simpa. Instal·lació subministrament 

elèctric) 
Òscar Figuerola 

499 15.05.08 Resolució expedient sancionador CSC Alcalde 
500 15.05.08 Sobresseure expedient de restauració Sr. F Òscar Figuerola 
501 15.05.08 Endesa nou subministrament riera d’en Misser 

pou aigües zona industrial  
Òscar Figuerola 

502 15.05.08 Desprecintament habitatges c/ Bruc xx Sant 
Josep Oriol, xx 

Alcalde 

503 15.05.08 Primera ocupació Montseny, xx Òscar Figuerola 
504 15.05.08 Targeta minusvàlid SA Cati Forcano 
505 15.05.08 Aprovació certificació 1 obres serveis tècnics 

planta baixa 
Alcalde 

506 15.05.08 Aprovació certificació 1 serveis tècnics planta 1a Alcalde 
507 16.05.08 Denegació pròrroga tràmit d’audiència a SGS 

Tecnos, SA 
Alcalde 

508 16.05.08 Aprovació certificació 1 instal·lació elèctrica 
planta 1a SSTT 

Alcalde 

509 16.05.08 Certificació 1a instal·lació elèctrica planta baixa 
SSTT 

Alcalde 

510 16.05.08 Aprovació certificació 2a i última obres 
rehabilitació forjats Masia Rocosa 

Alcalde 

511 19.05.08 Assabentat de la perruqueria del carrer Bofill i 
Matas, xx 

Sílvia Tamayo 

512 19.05.08 Assabentat de la venda de cotilleria i roba 
interior de la ronda doctor Flèming, xx 

Sílvia Tamayo 

513 19.05.08 Assabentat de la botiga de llaminadures del 
carrer Tomàs Milans, xx 

Sílvia Tamayo 

514 19.05.08 Assabentat de la sabateria del carrer Sant 
Antoni Maria Claret, xx 

Sílvia Tamayo 

515 19.05.08 Desistiment expedient de responsabilitat 
patrimonial de la CP 

Alcalde 

516 19.05.08 Obra menor Òscar Figuerola 
517 19.05.08 Citació psicotècnic arma, JJB Alcalde 
518 19.05.08 Tribunal oposició caporals Alcalde 



519 19.05.08 Targetes identificatives inspeccions 
urbanístiques 

Òscar Figuerola 

520 19.05.08 Incoació procediment restauració legalitat 
urbanística carrer Església, xx 

Òscar Figuerola 

521 20.05.08 Expedient de parella de fet Alcalde 
522 20.05.08 Incoació procediment negociat salvament 

platges 
Alcalde 

523 20.05.08 Primera ocupació Pompeu Fabra, xx Òscar Figuerola 
524 21.05.08 Despeses Festa Major Alcalde 
525 21.05.08 Encàrrec a Ginesta modificació normes carrer 

Santa Llúcia 
Alcalde 

526 21.05.08 Deixar sense efecte decret 430/2008 i incoació 
d’un nou procediment de legalitat urbanística 
MGU 

Alcalde 

527 21.05.08 Aprovació primera i segona certificació reformes 
serveis tècnics 

Alcalde 

528 21.05.08 Devolució d’ingressos Alcalde 
529 22.05.08 Despeses Alcalde 
530 22.05.08 Sol·licitud projectes i accions per a l’ocupació 

per a l’any 2008 
Alcalde 

531 23.05.08 Aprovació trienni JJB Alcalde 
532 23.05.08 Desconnexió enllumenat públic cases de 

FADESA 
Òscar Figuerola 

533 23.05.08 Desestimació al·legacions XMC i incoació 
procediment restauració legalitat urbanística, 
senyor FGP 

Òscar Figuerola 

 
15.- 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 23.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
Marcel·lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


