
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 
D’ABRIL DE 2009 

 
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: 22.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati 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 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i 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 de data 26.03.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació al sector U7 

industrial 
4) Adjudicació provisional procediment obert per a la contractació dels serveis de 

temporada platja estiu 2009 
5) Sol·licitud subvencions convocatòria 2009 aprovada per l’Ordre EDU/85/2009, 

d’11 de març, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
6) Acceptació subvenció de 18 bancs de la Diputació de Barcelona – Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
7) Aprovació conveni per al Pla d’informació i vigilància contra incendis 



 

8) Aprovació conveni marc per a l’establiment de la Xarxa de Transició Escola 
Treball (TET) del Maresme 

9) Aprovació pagaments ajuts llar d’infants en situació econòmica desfavorida 
10) Relació de decrets des del dia 16 al 20 de març de 2009 
11) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
26.03.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 26 de març de 2009 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, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 2 d’abril de 2009, per import de- 196.381,61EUR, 
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 2009, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 2 d’abril de 2009, per import de  
196.381,61EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per 
import de 290,38€ 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la Corporació municipal de l’any 2009. 
 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR U7 - “INDUSTRIAL” DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de març de 2007, va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de la modificació del projecte de 
reparcel.lació del sector U-7 “zona industrial” redactat per Eipo, SL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’abril de 2008, va 
prendre, entre d’altres, els acords d’estimació de l’al·legació presentada pel Sr. EJP, 
actuant en nom propi i en nom i representació dels seus germans MA, J i F JP, en els 
termes de l’informe del tècnic redactor de la modificació del projecte de reparcel·lació, 
JSMF i d’aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del Sector 
U-7 Industrial. 



 

 
Atès que, un cop el document aprovat definitivament ha accedit al Registre de la 
Propietat per a la seva inscripció, des de l’oficina del Registre s’ha detectat errors 
materials en la  descripció d’algunes finques objectes d’ampliació i/o segregació.  
 
Atès que aquests errors materials han estat esmenats sense que aquest fet impliqui cap 
canvi en les càrregues de les finques objecte de l’operació, en virtut del que disposa 
l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel·lació del Sector 
U-7 Industrial, redactada per Eipo, SL. 
 
SEGON.- Remetre un exemplar de la modificació del projecte de reparcel·lació del 
Sector U-7 Industrial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per al seu 
assabentat. 
 
4.- ADJUDICACIÓ PROVISONAL DEL PROCEDIMENT OBERT PER A 
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA 2009 A LES PLATGES DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2009 va acordar: 
 

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives particulars que han de 
regir el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de 
domini públic i zona marítima terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes en 
el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2009. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a l’adjudicació 
d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i perfil de contractant. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a 
instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís municipal per 
algun dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap 
mena, en els termes suspensius susdits. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme totes 
les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal de data 23 de març d’enguany, el 
qual es transcriu a continuació: 

“Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, en relació a les pliques presentades en el 
concurs per a l’atorgament municipal d’autoritzacions d’explotació dels serveis de 
temporada 2009 a les platges del terme municipal de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 

Al concurs s’han presentat, per a les diverses guinguetes (4 en total), els projectes de les 
següents persones: 
 



 

1- Sr. JSM 
2- Sr. PFA 
3- Sr. TFA 
4- Sr. MDZ 
 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats, independentment de les 
guinguetes a les quals s’han presentat, tenint en el punt 4.1.b del criteris que han de servir 
de base de l’adjudicació del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen el 
concurs per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de 
temporada 2009 a les platges de Canet de Mar, i que és el següent: 

b) la memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la proposta d’ordenació de 
l’espai, que es podrà acompanyar de la documentació gràfica justificativa. La memòria 
també expressarà les propostes de materials i elements del mobiliari, per tal d’assegurar 
unes condicions estètiques i funcionals adequades, la qualitat i característiques tècniques 
de la instal·lació, atribuint-se una puntuació màxima de fins a 35 punts. 

Per tant, independentment del nombre de guinguetes que es pretenen explotar, el tècnic 
que subscriu analitza, segons l’apartat que em correspon valorar, el tipus constructiu, la 
millora de l’entorn i condicions estètiques de les guinguetes, d’acord amb la documentació 
que els licitants s’adjunten (memòria i plànols).  

El criteri de puntuació que segueix a continuació, és fet a judici propi, del tècnic que 
subscriu una vegada examinats els documents aportats, i contrastant amb els que d’acord 
amb el meu lleial saber i entendre, són les millors. 

1). JSM 
     Valoració.................................................................................        32 punts 
 
2). PFA  
     Valoració...............................................................................         23 punts 
 
3). TFA 
     Valoració..............................................................................         23 punts 
 
4). MDZ 
     Valoració..............................................................................         25 punts” 
 

Vist l’informe emès per la Cap de Secretaria en data 30 de març d’enguany, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

Cristina Cabruja i Sagré, cap del Servei de Secretaria, en relació a les pliques 
presentades en el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a 
l’explotació dels serveis de temporada 2009 a les platges del terme municipal de Canet de 
Mar, emet el següent 
 
 INFORME 
 
A petició de la Mesa de Contractació es procedeix a fer la valoració del criteri a) establert 
a la clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels 
serveis de temporada 2009 a les platges de Canet de Mar, i que és el següent: 

 
a) el cànon municipal podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una puntuació màxima de 
fins 65 punts per aquest criteri. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció 
del seu percentatge d’alça respecte del tipus de licitació, rebent la màxima puntuació 
aquella -o aquelles ofertes- l’alça de la qual, en percentatge, sigui igual a la mitja 
aritmètica de les alces, també en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada 
en cinc punts; la puntuació d'aquelles ofertes el percentatge d’alça de les quals difereixi, 
en més o en menys, de l’anterior mitja aritmètica més cinc punts, anirà descendent 



 

linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes l’alça de les quals sigui igual o 
superior a la mitja aritmètica de les alces, en percentatge, de totes les ofertes admeses, 
augmentada en deu punts, així com les ofertes que vagin al tipus de licitació.  
 
Guingueta núm. 1: 
 
Tipus de licitació: 17.550 €  
 
L’única oferta presentada és la de Jordi Serra Mir, la qual puja un import de 17.650 €.  
 
Atès que aquesta oferta no és superior en un 25% al pressupost base de licitació, es 
considera que no incorre en baixa temerària i, per tant, és viable. 
 
Guingueta núm. 2 
 
Tipus de licitació: 9.000,00 €  
Mitja aritmètica de les alces:  7,78% 
65 punts: 12,78 % 
0 punts: =>17,78 % i 0 % 
 
Les ofertes presentades han estat: 
 

NOM OFERTA % 
ALÇA 

PUNTS 

JSM 9.100 € 1,11 % 5,65 
PFA 9.000 € 0% 0 
TFA 11.000 € 22,22% 0 

 
Guingueta núm. 3: 
 
Tipus de licitació: 7.500 €  
Mitja aritmètica de les alces: 46,66 % 
65 punts:  51,66 % 
0 punts: => 56,66 % i 0 % 
 
Les ofertes presentades han estat: 
 

NOM OFERTA % 
ALÇA 

PUNTS 

PFA 12.000 € 60% 0 
TFA 10.000 € 33,33% 41,94 

 
Guingueta núm. 4: 
 
Tipus de licitació: 7.500 €  
Mitja aritmètica de les alces: 31,78 % 
65 punts:  36,78 % 
0 punts: => 41,78 % i 0 % 
 
Les ofertes presentades han estat: 
 

NOM OFERTA % 
ALÇA 

PUNTS 

PFA 10.000 € 33,33 % 58,90 
TFA 12.000 € 60 % 0 
MDZ 7.650 € 2 % 3,53 

 



 

Atès que sumant la puntuació atorgada  per l’Enginyera Tècnica Municipal i per la Cap de 
Secretaria, dona el següent resultat: 

TOTAL: 
Guingueta núm. 1: 
 
NOM OFERTA 
JSM 17.550 € 
 
Guingueta núm. 2: 
 
NOM PUNTS 
JSM 37,65 
PFA 23 
TFA 23 
 
Guingueta núm. 3: 
 
NOM PUNTS 
PFA 23 
TFA 64,94 
 
Guingueta núm. 4: 
 
NOM PUNTS 
PFA 81,90 
TFA 23 
MDZ 28,53 
 
Conclusió:  Les guinguetes núm. 1 i núm. 3 han estat adjudicades als Srs. JSM i TFA per 
17.550.-€ i 10.000.-€ respectivament, essent la seva primera opció. La guingueta núm. 2 
ha quedat deserta, i finalment, la guingueta núm. 4, ha estat adjudicada al Sr. PFA per 
10.000.-€, ja que tot i essent la seva segona opció, no li ha pogut ser adjudicada la seva 
primera opció en superar-lo per punts el senyor TFA. El Sr. MDZ no ha obtingut 
l’adjudicació de la única guingueta per la qual optava (núm. 4), ja que ha estat superat en 
puntuació pel Sr. PFA. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, Serveis i Via Pública, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 
al Sr. JSM pel preu cert i global de 17.550,00 €, fent-li avinent que haurà de fer efectiva 
una fiança definitiva de 877,52 €, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació 
i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
SEGON.- La guingueta núm. 2 ha quedat deserta. 
 
TERCER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 
3 al Sr. TFA pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva 
una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 



 

retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació 
i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
QUART.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4 
al Sr. PFA pel preu cert i global de 10.000.-€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva 
una fiança definitiva de 500.-€, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació 
i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
CINQUÈ.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 15 dies 
hàbil comptats des del següent a aquell en el que es publiqui l’adjudicació provisional al 
perfil del contractant, mitjançant els certificats oficials oportuns expedits per l’òrgan 
competent, trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les 
quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
SETÈ.- Notificar el presenta acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. 
 
5.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS EN EL MARC DE LES BASES GENERALS I 
ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 2009 APROVADA PER L’ORDRE 
EDU/85/2009, D’11 DE MARÇ, DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
Atès que en data 11.03.09 es va publicar al DOGC número 5336 l’Ordre EDU/85/2009, 
d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvenció del 
Departament d’Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i 
s’obre convocatòria pública per a l’any 2009. 
 
Atès que l’article 2, al punt 2.2.5 estableix la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments: 
 

- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics. 

- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat “Escoles obertes al 
juny i/o al setembre anys 2009”. 

- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides. 

- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del servei 
d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010. 

 
Atès que, en els termes de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, un 
dels elements afavoridors de la conciliació de la vida laboral i familiar és el que es 
canalitza a través de l’organització d’activitats extraescolars, les quals amplien els 
camps de l’educació i socialització de l’alumnat i faciliten que aquest estigui atès i 
ocupat en unes franges horàries determinades. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius afavorir 
aquesta conciliació, bo i posant 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. 
 
Atès que els programes A i B preveuen que els ajuntaments puguin sol·licitar els ajuts 
per a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya (per tant, també els 
privats concertats) que no tinguin constituïda l’associació de mares i pares d’alumnes, 
situació en la que es troba el Col·legi Yglesias de la nostra localitat. 
 
Atès que l’anterior situació no impedeix que aquest ajuntament, actuant en nom i per 
compte de l’òrgan concedent, lliuri i distribueixi els fons públics als beneficiaris quan així 
s’estableixi a les bases reguladores, o col·labori en la gestió de la subvenció sense que 
es produeixi el lliurament i la distribució prèvies dels fons rebuts, els quals no es 
consideraran en cap cas integrants del seu patrimoni. 
 
Atès que l’anterior possibilitat, la qual comporta que aquest Ajuntament actuï en qualitat 
d’entitat col·laboradora, ve expressament 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.  
  
Atès que la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat assenyala 
que cada dia es fa més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els 
zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats 
socials.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és titular d’una llar d’infants des del curs 2003-
2004. 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya els 
ajuts convocats: 

 
- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 

extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics. Modalitat  per 
minorar el cost de manera universal i subvencions individualitzades a famílies 
d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides. 

 
- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat “Escoles obertes al 

juny i/o al setembre anys 2009”. 
 
- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 

l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides. 

 
- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del servei 

d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de 
Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010. 

 
En els termes de l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases 
generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases específiques 
dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009. 



 

SEGON.- Determinar que per a la sol·licitud dels programes B i D l’ajuntament 
demanarà als centres sostinguts amb fons públics que no tinguin constituïda associació 
de mares i pares d’alumnes que compleixin els requisits i aportin la documentació que 
s’estableix a l’annex 2 de l’Ordre EDU/85/2009, per a la línia de subvencions adreçada 
a entitats i associacions, concretament per als programes C (punts 3, 5, 6 i 8) i E (punts 
3, 5, 6 i 8).  

TERCER.- Determinar que per a la sol·licitud del programa A, els criteris i condicions 
que hauran de tenir les activitats extraescolars organitzades per les AMPA del municipi 
per tal de poder-se acollir a aquests ajuts seran els mateixos que estableixen a l’annex 
2 de l’Ordre EDU/85/2009, de per a la línia de subvencions adreçada a entitats i 
associacions, concretament per al programes A (punts 3, 5, 6 i 8). 

Pel que fa a les activitats extraescolars organitzades per l’ajuntament els criteris i 
condicions són els que s’estableixen a l’Ordre EDU/85/2009, de per a la línia de 
subvencions adreçada als ajuntaments  al programa A (punts 3, 4, 6, 7 i 9). 

 
En relació a la modalitat de concessió de subvencions individualitzades a les famílies 
d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participi en activitats 
subvencionades pel programa esmentat, l’ajuntament el seleccionarà mitjançant un 
procediment de concurrència pública, segons els criteris que s’estableixen al punt 2.2.2 
de l’annex 2, bases específiques de la línia de subvencions adreçada als centres 
educatius, programa A. 

QUART.- Determinar que  per al programa C de subvencions als ajuntament titulars de 
llar d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides es tindrà en compte els criteris establerts al 
punt 2.5 del programa C de l’annex 2 bases específiques de la línia de subvencions 
adreçada als ajuntaments. 

CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 

 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIO EN PROPIETAT DE 18 BANCS EN TANT QUE 
SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2007, va 
aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que aquest nou Pla és concebut com un instrument flexible que preveu per 
primera vegada destinar part dels recursos d’inversió al foment d’activitats i de serveis 
locals per fer front als nous reptes que han d’assolir els municipis. 
 
Atès que la Diputació ha adquirit bancs i papereres d’espai urbà, amb la finalitat de 
cedir-los als ens locals adherits al Protocol General en base a la demanda recollida al 
Registre de Necessitats del Pla de concertació. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 03/03/2009 ha dictat un 
decret pel qual s’aprova la Proposta del gerent de Serveis d’Equipaments, 
Infrastructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, la part dispositiva del qual és la 
següent: 
 



 

“Primer.- Aprovar en el marc del Programa complementari de mobiliari d’espai públic del 
Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2001, 
la cessió en propietat de bancs d’espai urbà, als següent ens locals: 

 
Entitats locals Unitats Codi Xbmq Import 
Canet de Mar 18 09/X/47409 6.010,74 € 
 

Segon.- ESTABLIR que, en matèria de compromisos i procediment de seguiment i 
verificació dels ajuts, s’aplicarà allò disposat en el Protocol general del Pla de concertació i 
sa seva normativa específica, i en absència de normativa específica, allò que determinen 
ens articles 118 a 129 del ROAS. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als esmentats ens locals a fi de que procedeixin a 
l’acceptació de la cessió, mitjançant el model que s’adjunta, i comuniquin l’esmentada 
acceptació a l’Oficina Tècnica d’Equipaments i Infrastructures de la Diputació de Barcelona 
dins el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 
de la present resolució, per tal de que es pugui procedir al lliurament dels bancs cedits.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió en propietat dels 18 bancs oferts per la Diputació de 
Barcelona i remetre dita acceptació a l’Oficina Tècnica d’Equipaments i Infrastructures 
de la Diputació de Barcelona, dins el termini de 20 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la resolució adoptada pel  President  de la Diputació de 
Barcelona, en data 03/03/2009. 
 
SEGÓN.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per al balanç 
de situació econòmica. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS 
FORESTALS ANY 2009 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). 
 
Atès que el PVI es dissenya i es gestiona sota el compliment dels objectius següents: 

- Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la 
població. 

- Establir les eines i les estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i la 
propagació d’un incendi forestal. 

- Detectar els incendis forestals al més ràpid possible. 
- Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres institucions. 

 
Atès que per assolir aquests objectius el Pla fomenta la participació de la societat en la 
prevenció dels incendis forestals i cobreix el màxim de territori forestal amb un cost 
raonable a través d’una vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc. 
 
Atès que la relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres 
institucions públiques i privades s’estableix mitjançant convenis administratius que 
defineixen les condicions de col·laboració, convenis que se signaran entre els mesos de 
febrer, març i abril i són vigents durant el període de vigilància. 



 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la diputació de 
Barcelona, el qual es transcriu a continuació: 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

 
Entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Alella, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
l’Ajuntament  d’Argentona, l’Ajuntament de Cabrils, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Dosrius, 
l’Ajuntament  de la Roca del Vallès, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Ajuntament de 
Martorelles, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Palafolls, 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
l’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, l’Ajuntament de 
Santa Susanna, l’Ajuntament de Tordera, l’Ajuntament de Vallromanes, l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Federació d’ADF del Maresme. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, Il·lm Sr. Josep Mayoral Antigas, President delegat de l'Àrea d'Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona, facultat per a aquest acte per Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 18 de setembre (refosa 1/2009) publicat en el BOPB 
número 308 de 24.12.2008, assistit per la Secretària Delegada, Sra. Núria Marcet Palau, 
en virtut de les facultats conferides. 
 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde de l’Ajuntament d’Alella, en 
nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Carles Móra I Tuxans,  Alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Pep Maso I Nogueras, Alcalde de l’Ajuntament d’Argentona, en 
nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Colomer i Godàs, Alcalde de l’Ajuntament de Cabrils, 
en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Arnó i Porras, Alcalde de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé Mas, Alcalde de l’Ajuntament de Calella, en 
nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Josep So i Munnè,  Alcalde de l’Ajuntament de Dosrius, en 
nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm.  Sr. Rafael Ros Penedó,  Alcalde de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lma. Sra. Conxita Campoy i Martí, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Miguel Angel Soria Cuartero, Alcalde de l’Ajuntament de 
Martorelles, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Daniel cortés Martín, Alcalde de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de l’Ajuntament de Palafolls, en 
nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Javier Amor Martín, Alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Bassa, Alcalde  de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, en nom i representació d’aquesta Corporació; 



 

I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert,  Alcalde  de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lma. Sra. Montserrat Sanmartí i i Pratginestós, Alcalde  de 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en nom i representació d’aquesta 
Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, Alcalde  de l’Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Manel Mombiela i Simón, Alcalde  de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Miguel Angel Martínez Camarasa, Alcalde  de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lma. Sra. Maria Concepció Collado I Villa, Alcaldessa  de l’Ajuntament 
de Santa Maria de Martorelles, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Josep Monreal i Ribot,  Alcalde  de l’Ajuntament de Santa 
Susanna, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares,  Alcalde  de l’Ajuntament de 
Tordera, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lma. Sra. Maria Cabot Gibert, Alcaldessa  de l’Ajuntament de 
Vallromanes, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Oriol Safont i Prat,  Alcalde  de l’Ajuntament Vilanova del 
Vallès, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Llorenç Artigas i Planas,  Alcalde  de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, en nom i representació d’aquesta Corporació; 
I d'altra banda, el Sr. Joan Aldrufeu i Orriols, president de la Federació d’ADF del 
Maresme, en nom i representació d'aquesta entitat. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat  
necessària per a formalitzar el present conveni de col·laboració i 
 

MANIFESTEN 
 
Que l’Ajuntament d’Alella, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament  d’Argentona, 
l’Ajuntament de Cabrils, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, l’Ajuntament de Calella, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Dosrius, l’Ajuntament  de la Roca del 
Vallès, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Ajuntament de Martorelles, l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Palafolls, l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, l’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament 
de Santa Maria de Martorelles, l’Ajuntament de Santa Susanna, l’Ajuntament de Tordera, 
l’Ajuntament de Vallromanes, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt (en endavant els ajuntaments) tenen atribuïdes le4s competències sobre 
prevenció i extinció d’incendis, així com en matèria de protecció de medi, d’acord amb el 
que preveuen l’art. 25.2, lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local 
i l’art. 63.3, lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats privades amb personalitat 
jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i que tenen com a 
objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 
 
Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport 
als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals. 
 



 

Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra incendis 
forestals.  
 
Que la Federació d’ADF del Maresme coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 
 
Que per a complir aquestes obligacions cal la participació d’una empresa homologada 
d’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 
 
Que amb la finalitat de formalitzar l’esmentada col·laboració, acorden subscriure un 
conveni amb els següents. 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 
 
La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2009. 
 
El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
Els Ajuntaments, fent ús de les seves potestats que té atribuïdes, accepten la  
participació de la Diputació de Barcelona i de l’ADF en la vigilància i prevenció dels 
incendis forestals en el seu terme municipal. 
 
Els Ajuntaments adopten el compromís de col·laborar en el procés de selecció del 
personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que 
disposen les bases elaborades a l’efecte, per les que es regirà el procés de selecció del 
Pla de Vigilància Complementària contra Incendis Forestals per a l’exercici 2009. 
 
Els Ajuntaments es comprometen a finançar les despeses generades pel consum de 
combustible, les reparacions i substitucions de rodes els vehicles, així com del rentat 
d’aquests, en el decurs de la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de: 
 
L’Ajuntament d’Alella amb una quantitat de 20,00.-€. 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt una quantitat de 249,80.-€. 
L’Ajuntament  d’Argentona una quantitat de 257,00.-€. 
L’Ajuntament de Cabrils una quantitat de 34,00.-€. 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac una quantitat de 32,80.-€. 
L’Ajuntament de Calella una quantitat de 109,80.-€. 



 

L’Ajuntament de Canet de Mar una quantitat de 81,80.-€. 
L’Ajuntament de Dosrius una quantitat de 467,00.-€. 
L’Ajuntament  de la Roca del Vallès una quantitat de 460,00.-€. 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar una quantitat de 43,00.-€. 
L’Ajuntament de Martorelles una quantitat de 55,00.-€. 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès una quantitat de 167,00.-€. 
L’Ajuntament de Palafolls una quantitat de 372,00.-€. 
L’Ajuntament de Pineda de Mar una quantitat de 151.80.- €. 
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres una quantitat de 116,80.-€. 
L’Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta una quantitat de 291,80.-€. 
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles una quantitat de 356,00.-€. 
L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta una quantitat de 165,80.-€. 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar una quantitat de 88,80.-€. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt una quantitat de 158.80.-€. 
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles una quantitat de 146,00.-€. 
L’Ajuntament de Santa Susanna una quantitat de 309,00.-€. 
L’Ajuntament de Tordera una quantitat de 724,00.- €. 
L’Ajuntament de Vallromanes una quantitat de 349,00.-€. 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès una quantitat de 264,00.-€. 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt una quantitat de 321,00.-€. 
 
Tercer.- Compromisos de la Federació d’ADF 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
La Federació d’ADF del Maresme assumeix els següents compromisos:  
 
Colaborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 
l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  
 
Contractar els operadors de comunicacions i informadors especificats al Programa 
Tècnic del Pla. 
 
Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres) 
 
Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 
Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 
gestoria. 
 
Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 
Instal·lar desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 
Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 
1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
La Federació d’ADF del Maresme es compromet a: 
 
Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 
 
Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 



 

i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  
 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
Colaborar amb la Federació d’ADF del Maresme, les seves ADF federades i els 
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 
 
Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció de la selecció i contractació 
del personal de la federació. 
 
Posar a disposició del personal contractat per la federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 
 
Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 
Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de renting als possibles sinistres 
derivats de la seva correcta utilització. 
Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 
determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 
(article 16 de la Llei 31/1995). 
Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control de 
la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 22 
de la Llei 31/1995). 
Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 129.941,57 € per cobrir les 
despeses de la manera següent: 
 
Pla d’informació i vigilància:   128.267,13 € 
Programa de seguretat laboral:      1.674,44 € 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al 
present conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat 
esmentada durant el mes de juny de 2009, sent necessari que en aquesta data els 
convenis hagin estat formalitzats per totes les parts. 
 
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç 
econòmic de la gestió del Pla. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, 
la Federació d’ADF del Maresme ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas 
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els 
conceptes recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a 
regularitzar dita aportació. 
 
Cinquè.- Responsabilitat. 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 



 

d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el 
marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a 
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el 
desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Control financer. 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control 
financer i comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en 
relació amb les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda 
autoritzada a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades 
per a la gestió de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, 
d’acord amb el que s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Maresme,  es comprometen a 
complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més 
concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de 
dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en 
el procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest 
conveni. 
 
Vuitè.- Seguiment del conveni. 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Novè.- Vigència del conveni. 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2009. 
 
Desè - Modificació del conveni. 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Onzè.. - Causes de resolució del conveni. 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 
Per mutu acord de les parts. 
 
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 
parts. 
 
Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 
Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 
 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats 
signants del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 



 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per 
alguna de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es.  
 
Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir 
prestant les seves obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Dotzè - Règim jurídic. 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció. 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en 
ordre a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, 
que s'estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalats.  
 

Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència d’Alcaldia 
de Medi Ambient i Educació 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 Medi Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, conjuntament 
amb altres ajuntaments i ADF de la comarca per poder organitzar el programa de 
vigilància complementària contra incendis forestals. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 81,80 euros amb càrrec a la partida pressupostària 51 
44500 21001 de prevenció d’incendis forestals del vigent pressupost ordinari segons 
l’operació de retenció de crèdit número 1351. 
 
TERCER.- Facultar la tercera tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Educació, la senyora 
Sílvia Tamayo Mata, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a 
terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCM I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A L’ESTABLIMENT DE LA XARXA 
TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL (TET) DEL MARESME 
 
Atès que l’Administració local té el deure de treballar per la millora de la societat, 
fomentant la cohesió i la inclusió social i un camí per abordar-ho és a través de la lluita 
contra el fracàs escolar, la prevenció de l’abandonament prematur dels estudis i el 
foment d’una inserció laboral de major qualitat. 
 
Atès que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les 
joves per fer efectiva la construcció i l’assoliment del seu projecte vital, és, sens dubte, 
poder configurar el propi itinerari formatiu d’acord amb les seves necessitats i capacitats 
i també amb relació a les necessitats professionals de l’entorn. 
 



 

Atès que hi ha la necessitat de compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents 
aspectes que faciliten la transició de les persones joves entre la formació i la inserció 
laboral i social. 
 
Atès que la transició entre l’etapa formativa inicial i el treball és un procés que s’inicia 
en el moment en què el o la jove surt a la cerca d’una primera feina fins que 
aconsegueix una certa consolidació professional que li permet afrontar, amb garanties 
d’èxit, les exigències del mercat de treball. 
 
Atès que aquest és un fenomen complex i dilatat en el temps que s’ha d’abordar de la 
manera més integral i integrada possible amb la presència de tots els recursos i agents 
del territori que, amb diferents nivells de responsabilitat participen, intervenen, faciliten o 
lideren l’entramat que possibilita el trànsit entre la formació i el treball. 
 
Atès que davant d’aquestes necessitats hi ha la voluntat de constituir una xarxa que 
sigui un instrument flexible de treball transversal i cooperació intermunicipal que permeti 
la participació d’agents i institucions del món social, econòmic, formatiu, polític i de les 
persones joves i que generi interrelacions i complicitats que s’entrecreuin i conformin 
les realitats i les característiques del territori i dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que aquesta xarxa ha de vetllar per tal que els dispositius locals d’inserció i/o 
altres fórmules millorin la informació als i a les joves i a les famílies sobre els recursos 
formatius de la comarca, orientin per a l’elaboració individual del projecte personal i 
professional, procurin oferir la formació adient respecte l’esmentat projecte i 
acompanyin en la cerca de feina per a promoure una primera inserció amb la major 
qualitat possible. 
 
Atès que a banda de les entitats públiques i privades signatàries d’aquest conveni, es 
considera necessària la participació d’altres agents en aquest projecte, ja que hi ha 
moltes entitats implicades en els processos d’inserció que la Xarxa intenta millorar. 
 
Atès que algunes de les entitats que podrien col·laborar amb la Xarxa TET són els 
Instituts d’Estudis Secundaris, les associacions sindicals, les associacions 
empresarials, els Serveis Educatius del Maresme, els Equips d’Atenció Psico 
Pedagògica, les Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària, entre d’altres. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració a signar que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A L’ESTABLIMENT DE LA 
XARXA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL (TET) DEL MARESME 
 
Mataró, _______ d’abril de 2009 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, actuant 
en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 

 
I de l’altra el Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, que actua 
en nom i representació d’aquesta Administració local. 
I de l’altra (....) 
 



 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra societat, 
fomentant la cohesió i la inclusió social, i un camí per abordar-ho és a través de la lluita 
contra el fracàs escolar, la prevenció de l’abandonament prematur dels estudis i el 
foment d’una inserció laboral de major qualitat. 

 
II. Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les 
joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, sens dubte, el 
poder configurar el propi itinerari formatiu d’acord amb les seves necessitats i capacitats i 
també en relació a les necessitats professionals de l’entorn. 

 
III.Que existeix la necessitat de compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents 
aspectes que faciliten la transició de les persones joves entre la formació i la inserció 
laboral i social. 

 
La transició entre l’etapa formativa inicial i el treball és un procés que s’inicia en el moment 
en què el o la jove surt a la cerca d’una primera feina fins que aconsegueix una certa 
consolidació professional que li permet afrontar, amb garanties d’èxit, les exigències del 
mercat de treball. 
 
Aquest és un fenomen complex i dilatat en el temps que s’ha d’abordar de la manera més 
integral i integrada possible amb la presència de tots els recursos i agents del territori que, 
amb diferents nivells de responsabilitat participen, intervenen, faciliten o lideren l’entramat 
que possibilita el trànsit entre la formació i el treball. 
 
IV. Que davant d’aquestes necessitats existeix la voluntat de constituir una xarxa que 
sigui un instrument flexible de treball transversal i cooperació intermunicipal que permeti 
la participació d’agents i institucions del món social, econòmic, formatiu, polític i de les 
persones joves i que generi interrelacions i complicitats que s’entrecreuin i conformin les 
realitats i les característiques del territori i dels seus ciutadans i ciutadanes. 

 
Aquesta xarxa ha de vetllar per tal que els dispositius locals d’inserció i/o altres fórmules 
millorin la informació als i a les joves i a les famílies sobre els recursos formatius de la 
comarca, orientin per a l’elaboració individual del projecte personal i professional, procurin 
oferir la formació adient respecte l’esmentat projecte i acompanyin en la cerca de feina per 
a promoure una primer inserció amb la major qualitat possible. 
 
V. Que a banda de les entitats públiques i privades signatàries d’aquest conveni, es 
considera necessària la participació d’altres agents en aquest projecte, ja que hi ha 
moltes entitats implicades en els processos d’inserció que la Xarxa intenta millorar. 

 
Algunes de les entitats que podrien col·laborar amb la Xarxa TET són els Instituts 
d’Estudis Secundaris, les associacions sindicals, les associacions empresarials, els 
Serveis Educatius del Maresme, els Equips d’Atenció Psico Pedagògica, les Unitats 
Bàsiques d’Atenció Social Primària, entre d’altres. 
 
D’acord amb els expositius anteriors, les parts manifesten el seu interès en formalitzar 
aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte i finalitats 
Les entitats signatàries d’aquest conveni constitueixen la Xarxa de Transició Escola 
Treball (TET) del Maresme amb l’objecte de sumar esforços, crear i acordar models 
d’actuació, compartir eines de gestió, racionalitzar i optimitzar la despesa i els recursos i 
disposar d’informació coordinada per tal de planificar de forma encertada una formació 
dels joves adequada a les necessitats del teixit productiu, que garanteixi un millor nivell 
d’ocupabilitat i de competitivitat del territori. 



 

 
La xarxa es constitueix com a plataforma estable de treball dels diferents agents socials, 
educatius i econòmics que operen en l’àmbit de la comarca del Maresme i tindrà les 
finalitats següents: 
 
a) Treballar per la millora de les trajectòries sociolaborals dels i les joves articulant 

propostes de treball que incideixin en la millora de les diferents fases que composen 
el procés de transició entre els estudis i la inserció laboral: informació, formació, 
orientació i inserció. 

b) Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis del territori, per tal 
d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició. 

c) Promoure el concepte de responsabilitat social on els diferents agents econòmics i 
socials generin les complicitats necessàries que garanteixin la bona execució de les 
actuacions proposades. 

d) Facilitar la inserció laboral dels joves amb més dificultats sense excloure altres 
persones amb més oportunitats. 

e) Promoure un treball integral i coordinat entre els participants de la Xarxa TET, per tal 
de crear un espai d’intercanvi i reflexió per a la millora de la pràctica professional dels 
participants. 

f) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de 
la convivència i de la cohesió social. 

g) Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les 
competències de les persones joves. 

 
SEGON.- Participació d’altres ens 
Podran participar a la xarxa altres entitats, ja siguin públiques o privades, que tinguin 
interessos concurrents amb els de la Xarxa TET i que puguin col·laborar amb el projecte. 
 

TERCER.- Coordinació i Dinamització de la Xarxa 
Per tal de fer efectiu el funcionament de la Xarxa i el treball en vers les finalitats descrites, 
les entitats signants del present conveni acordaran en sessió plenària, l’estructura i 
composició dels òrgans de coordinació de la Xarxa. 
 
El Consell Comarcal del Maresme assumeix les funcions de coordinació i dinamització de 
la Xarxa mentre aquesta estructura no estigui definida. 
 
QUART.- Finançament. 
La Xarxa TET es finança amb càrrec als recursos externs, subvencions, acords de 
col·laboració o d’altres, que així es decideixin. 
 
CINQUÈ.- Seguiment. 
Per fer el seguiment de la Xarxa i avaluar les actuacions que s’estan duent a terme de 
forma conjunta, cadascuna de les parts signatàries del present conveni designarà un 
representant i es fixarà un calendari de reunions periòdiques.  
 
SISÈ.- Vigència. 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, té efectes fins el 31 de 
desembre de 2009 i serà prorrogable automàticament amb pròrrogues biennals, fins a un 
màxim de 3. 
  
SETÈ.- Causes d’extinció 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del termini establert en el conveni. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts. 
d) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les entitats signatàries amb sis 

mesos d’antelació a la pròrroga automàtica del conveni, si amb això esdevé 
impossible l’execució de l’objecte d’aquest conveni. 



 

 
VUITÈ.- Jurisdicció 
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la 
via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen, en tants exemplars com parts i a un sol 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut, 
Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’establiment de la Xarxa Transició 
Escola Treball (TET) del Maresme. 
 
SEGON.- Designar el senyor Miquel Sabaté, tècnic de Joventut, com a representant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar dins la Xarxa TET del Maresme. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, Joaquim Mas 
Rius, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests 
acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats, a l’efecte oportú. 
 
9.- APROVACIÓ PAGAMENT DE LES QUOTES DELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS EN 
SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DESFAVORIDA ESCOLARITZATS A LA LLAR 
D’INFANTS EL PALAUET.  
 
Atès que en data 30.5.08 es va publicar al DOGC número  5142 l’Ordre EDU/259/2008, 
de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i subvencions 
destinada a entitats locals i les bases específiques dels diversos programes que la 
integren, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2008. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 26 de juny de 2008 va prendre 
l’acord de sol·licitar els ajuts per a l’escolarització en llars d’infants sostingudes amb 
fons públics de nens i nenes en situació socioeconòmica desfavorida. 
 
Atès que en data 18 de desembre es va publicar al DOGC núm. 5281 la resolució 
EDU/3783/2008, de 12 de desembre, de la directora general d’Atenció a la Comunitat 
Educativa, per la qual es concedeixen ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, 
per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, durant el curs 2008-2009. Vist que en la resolució 
esmentada s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar un ajut de 39.875,00€ 
corresponent a les 29 sol·licituds admeses.  
 
Vist que els imports atorgats s’han d’aplicar a la reducció de la quota a què fan front les 
famílies dels diferents alumnes beneficiaris i que l’ajut cobreix la totalitat de les quotes 
mensuals per l’escolarització dels infants. 
 
Atès que les famílies beneficiaries d’aquests ajuts van fer front al pagament íntegre de 
les quotes durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2008 i 
gener de 2009. 



 

 
Atès que dels 29 alumnes que són beneficiaris de l’ajut, actualment es troben 
escolaritzats a la llar d’infants el Palauet 27 alumnes ja que dos d’ells han causat baixa 
del centre.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància, s’acorda per unanimitat 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament mensual de les quotes corresponents als mesos d’abril, 
maig, juny i juliol de 2009 a Suara Serveis, SCCL, segons el detall següent: 
 
 Quota 

mensual 
Nre. 
alumnes 

Total 
quotes 

Bestretes i ajustaments Import mensual 

Mes abril 125€ 27 3.375€ 762,75€ 4.137,75€ 
Mes maig 125€ 27 3.375€ 762,75€ 4.137,75€ 
Mes  juny 125€ 27 3.375€ 762,75€ 4.137,75€ 
Mes juliol 125€ 27 3.375€ 762,75€ 4.137,75€ 
     16.551,00€ 
 
SEGON.- Aprovar el pagament mensual de les quotes corresponents als mesos de 
setembre, octubre, novembre, desembre de 2008 i gener de 2009 a les famílies 
beneficiàries dels ajuts, segons el detall següent: 
 
Nom infant Import avançat Ajustaments Import total per 

pagar 
Import mensual 

AM 312,5  312,5 78,12 
KMH 312,5  312,5 78,12 
NEACH 625  625 156,25 
ECG 625  625 156,25 
DBR 625  625 156,25 
CPD 625 238,5 386,5  
RAF 625  625 156,25 
VGR 562,5  562,5 140,62 
MGR 562,5  562,5 140,62 
AFS 625  625 156,25 
AGR 625  625 156,25 
ILM 625  625 156,25 
ALM 625  625 156,25 
IPS 625  625 156,25 
ASO 625  625 156,25 
IGG 625  625 156,25 
APA 625  625 156,25 
GPT 625  625 156,25 
JGB 625  625 156,25 
EDS 625  625 156,25 
NMC 562,5  562,5 140,62 
IMCH 625 125 500 125 
PAL 625  625 156,25 
AMV 625  625 156,25 
   13.824,05€ 3.359,35€ 
 



 

TERCER.-  Imputar la despesa a la partida 50 42200 48902 del pressupost de 2009, 
núm. RC 1389/09 
 
QUART.- Notificar aquest acord a Suara Serveis, a les famílies beneficiàries de l’ajut i a 
la Tresoreria. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16 FINS AL DIA 20 DE MARÇ DE 2009 
 
Núm. Data  Contingut Signatura 

305 16/03/2009 Assabentat carrer Cadillac, xx Sílvia Tamayo 
306 16/03/2009 Autorització gelateria riera Sant Domènec, xx Sílvia Tamayo 
307 16/03/2009 Llicència enderroc verge del Roser xx Òscar Figuerola 
308 16/03/2009 Obra menor, Dr. Guiteras, xx Òscar Figuerola 
309 17/03/2009 Exempció taxa d'escombraries  

 
Alcalde 

310 17/03/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
311 17/03/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
312 17/03/2009 Incoació procediment sancionador carrer Església, xx Òscar Figuerola 
313 17/03/2009 Obra menor Òscar Figuerola 
314 17/03/2009 Retorn garantia per adquisició places aparcament Alcalde 
315 17/03/2009 Rectificar decret 528/2009 Alcalde 
316 17/03/2009 Rectificar decret 529/2009 Cati Forcano 
317 17/03/2009 Rectificar decret 530/2009 Cati Forcano 
318 17/03/2009 Compensació crèdits entre l'Ajuntament i el Sr. MAF Alcalde 
319 17/03/2009 Contractació servei cooperació empresarial Alcalde 
320 17/03/2009 Contractació orquestra Montgrins concert i ball Alcalde 
321 17/03/2009 Contractació redacció projecte "cercant model de 

participació territorial de Canet de Mar" 
Alcalde 

322 18/03/2009 Nomenament tresorera accidental Alcalde 
323 18/03/2009 Incoació sancionador gos perillós Cati Forcano 
324 18/03/2009 Obra menor Manel Busquets, xx Òscar Figuerola 
325 18/03/2009 Alta mercat setmanal Alcalde 
326 18/03/2009 Alta mercat setmanal Alcalde 
327 18/03/2009 Sol·licitud subvenció Secretaria per a la Immigració Alcalde 
328 18/03/2009 Anul·lat Òscar Figuerola 
329 19/03/2009 Despeses Alcalde 
330 19/03/2009 Pròrroga llicència parcel·la 20 sector U7 Òscar Figuerola 
331 19/03/2009 Desistir expedient responsabilitat patrimonial C/ 

Barcelona, 19 
Alcalde 

332 19/03/2009 Resolució expedient sancionador gos perillós Cati Forcano Isern 
333 19/03/2009 Resolució expedient sancionador gos perillós Cati Forcano 
334 19/03/2009 Compareixença recurs ordinari 82/2009E Alcalde 
335 19/03/2009 Trienni CNJ Alcalde 
336 20/03/2009 Trienni FCC Alcalde 
337 20/03/2009 Autorització activitat taller reparació de vehicles Sant 

Ignasi xx 
Sílvia Tamayo 

338 20/03/2009 Autorització activitat fabricació peces d'acer, Sant Benet, 
xx 

Sílvia Tamayo 



 

339 20/03/2009 Aprovació IRPF Alcalde 
340 20/03/2009 Devolució ingressos curs de monitors Alcalde 

 



 

11.- 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 22.40 hores de tot 
el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


