
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 DE JULIOL 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: 21.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Marisol Pacheco Martos 
 

 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 09.07.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Atorgament subvencions entitats convocatòria 1/2009 
4. Atorgament cinquena edició de la beca Raimon Bonal 
5. Resolució ajuts programa de suficiència alimentària curs 08-09 



 

6. Aprovació pròrroga conveni amb el Departament d'Educació de la 
Generalitat: passarel·les d'atenció educativa a l'IES Lluís Domènech i 
Montaner 

7. Aprovació bases i convocatòria plaça tècnic auxiliar de suport destinat a 
l'Àrea d'Educació 

8. Relació de decrets des del dia 30 de juny fins al dia 3 de juliol de 2009 
9. Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  09.07.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 9 de juliol 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, per unanimitat s'acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 16 de juliol de 2009, per import de 
129.025,96 €, 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 16 de juliol de 2009 , per 
import de 129.025,96 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2009. 
 
3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 
CONVOCATÒRIA 1/2009 
 
Vist allò que es determina a l’article 14 de l’ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’atorgament de subvencions per 
part d’aquest ajuntament. 



 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2009 va aprovar la 
convocatòria 1/2009, en règim de concurrència competitiva, de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’exercici 2009, establint els crèdits pressupostaris i la quantia màxima de les 
subvencions a atorgar, en funció de les finalitats.  
 
Atès que en el mateix acord s’establia el termini de presentació de sol·licituds, 
que finia el dia 15  de juny d’enguany. 
 
Vist l’informe emès pel consell regulador en data 6  de juliol de 2009, que es 
transcriu a continuació,  en el que s’atorga una puntuació a cada entitat 
peticionària (resultat d’aplicar els criteris ponderats de distribució de les 
subvencions), així com el coeficient/valor que s’atorga a cada punt, amb la qual 
cosa s’obté l’import de subvenció a atorgar a cada entitat 
 
  1 2 3 4 5 6 7 Total Valor/  Subvenció  
Nom  entitat 30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p   punt   
                      
Entitats d'Educació                     
           

CEIP Misericòrdia 24 16 12 10 8 5 5 80 45,6 3.648,00 

CEIP Turó del Drac 8 7 4 8 2 3 3 35 45,6 1.596,00 

Col·legi Santa Rosa de Lima 6 3 0 4 0 0 0 13 45,6 592,80 

Col·legi Yglesias 6 3 0 5 0 0 0 14 45,6 638,40 

AMPA Col·legi Sta Rosa 2 0 0 4 1 0 0 7 45,6 319,20 

           

AMPA EBM El Palauet 5 2 1 4 1 0 0 13 45,6 592,80 

As. Cultural Soroll.som 7 4 5 7 3 0 0 27 45,6 1.231,20 

           

Entitats de Cultura                     
                      
Plataforma per la llengua 2,5 3 1 1 1 0 0 8,5 37,5 318,75 
Orfeó Misericòrdia  9,5 0 7 8 6 1,5 0 32 37,5 1.200,00 
Centre d’estudis Canetencs 7 7 7 3 2,6 0 0 26,6 37,5 997,5 
Diables de Canet 20 15 10 15 10 10 0 80 37,5 3.000,00 
Amics de la Sardana 9,5 5 7 5,5 5 0 0 32 37,5 1.200,00 
Amics del Ball 20 15 10 15 10 10 0 80 37,5 3.000,00 
Sisè sentit 1 0 3 3 3 3,3 0 13,3 37,5 498,75 
Artenac 3 3 2 3 3 2 0 16 37,5 600,00 
Soroll.som 3 1 3 4 2,5 2,5 0 16 37,5 600,00 
                      
Entitats de Medi Ambient                     
                      
Fot-li Castanya - ACPO 30 20 15 10 10 10 5 100,0 14,00 1.400,00 € 



 

0 

                      
Entitats de Joventut                     
                      
ADAK 9 10 6 5 - 8 - 38 17 646 € 
Soroll.som 10 10 - 5 5 - - 30 17 510 € 
Esplai Bitxus 20 10 15 10 10 8 - 73 17 1.241 € 
DEKAA 11 - 6 5 5 - - 27 17 459 € 
Esplai Strankis 18 10 15 10 10 8 - 71 17 1.207 € 
Otaku Soul 6 - 4 - 3 - 5 18 17 306 € 
Gresca.com 9 - 5 - 7 4 5 30 17 510 € 
                      
Entitats d'Esports                     
           
Associació Mar i Vent 0,3 0,3 0,3 0,2   0,2   1,30 500 650,00 € 
Canet Futbol Club 4,5 1,5 1,8 3,35 1,5 2   14,65 500 7.325,00 € 
Canet Futbol Sala 5,8 0,74 1,8 1 1,49 1,77   12,60 500 6.300,00 € 
Club Atletisme Canet 2 1,2 1 0,2 1 1,8   7,20 500 3.600,00 € 
Club Bàsquet Canet 4,55 1 2,2 3,4 1,5 2   14,65 500 7.325,00 € 
Club Billar Canet 1 1 0,2 0,2 0,42 0,35   3,17 500 1.585,00 € 
Club Ciclista Canet 0,75 0,74 0,1 0,1 0,2     1,89 500 945,00 € 
Club Escacs Canet 0,8 0,45 0,45 0,4 0,5     2,60 500 1.300,00 € 
Club Tennis Canet 1971 0,6   0,25 0,23       1,08 500 540,00 € 
Club Tennis Taula Canet 1,48 0,44 0,45 0,5 0,48 0,25   3,60 500 1.800,00 € 
Club Twirling Canet 0,91   0,7 0,6 0,5     2,71 500 1.355,00 € 
Club Vela Canet 0,4 0,4 0,44 0,5 0,15     1,89 500 945,00 € 
Club Excursionista Canet 0,19   0,13 0,17 0,21     0,70 500 350,00 € 
Societat Colombòfila 0,75 0,2 0,42 0,42 0,2     1,99 500 995,00 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 0,45   0,42 0,2       1,07 500 535,00 € 
Moixons Llepafils 0,4 0,28 0,24 0,12 0,2 0,2   1,44 500 720,00 € 
            
 
Atès que l’àrea de Participació i Ciutadania, a més dels criteris de valoració 
establerts a l’article 10 de la convocatòria, ha aplicat els aprovats per la 
comissió promotora de la Mostra d’Entitats, aprovats el dia 7 de maig de 2009, i 
que són els següents: 
 

a) Activitats relacionades amb la temàtica de l’edició corresponents 
de la Mostra, fins a 25 punts. 
b) Activitats innovadores, fins a 25 punts 
c) Activitats de treball conjunt i compartit entre les entitats, fins a 20 
punts. 
d) Activitats desenvolupades en espais comuns, fins a 20 punts. 
e) Activitats finançades per la pròpia entitat (proporció demandada), 
fins a 10 punts. 

 



 

En resulta la puntuació següent:  
 
Entitats de Participació i 
Ciutadania 

1 2 3 4 5 6 7 M1 M2 M3 M4 M5 
Total Valor/punt Subvenció 

30p 20p 15p 10p 10p 10p 5p 25p 25p 20p 20p 10p 
Gea XXI 15 11 12 8 8 9 4 18 12 6 11 4 118 3,35 394,71 
Yglesias SCCL 20 9 10 9 4 5 2 18 15 11 12 2 117 5,75 672,75 
Creu Roja Maresme 
Centre 30 20 15 10 10 10 5 25 25 15 20 10 

195 0,99 193,05 
Els Montoya 15 10 12 9 4 3 3 11 12 2 5 2 88 2,61 229,68 
Artenac 25 15 14 9 5 6 3 17 25 15 15 5 154 1,90 292,60 
Sàlvia 18 11 10 9 4 5 2 8 8 10 5 2 92 7,75 713,00 
 
Proposar la denegació de les peticions presentades per les entitats que 
s’indiquen pels motius que s’esmenten: 
 
Àrea Entitat sol·licitant Motiu denegació 

 
Esports Dekaa Les activitats proposades no es corresponen amb l’objecte 

d’aquesta convocatòria. A més de no disposar d’espais 
preparats per a les esmentades activitats.  

Educació Col·legi Sta. Rosa de Lima Manteniment 
Educació  AMPA el Palauet Mostra Entitats i festa final de curs 
Educació AMPA Sta. Rosa de Lima Celebració castanyada, Nadal, Carnaval, Mostra Entitats, 

Animació dia Pare Coll, Festa fi de curs, material escola 
Cultura  Col·legi Yglesias El suport econòmic per a la celebració del calendari festiu 

no correspon amb l’objecte de subvenció d’aquesta àrea Cultura Els Montoya 
Cultura Gresca.com 
Cultura DEKAA El suport sol·licitat per a llibres i pel·lícules s’atendrà des 

de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
Participació i 
Ciutadania 

Sàlvia Les activitats de caire educatiu, cultural i esportiu, no es 
corresponen amb l’objecte de subvenció d’aquesta àrea 

Participació i 
Ciutadania 

AMPA El Palauet Manca projecte necessari poder valorar les activitats 
relatives a la Mostra d’Entitats 

Participació i 
Ciutadania 

ARTENAC Les activitats relatives a: pintura golfa, fira modernista, fira 
del dibuix, supermercat de l’art, jazz neules, no es 
corresponen amb l’objecte de subvenció d’aquesta Àrea 

Participació i 
Ciutadania 

Col·legi Sta. Rosa de Lima Manca projecte necessari per poder valorar les activitats 
relatives a la Mostra d’Entitats 

 Ass. Catalunya contra el 
càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

 Rotary Club Sant Pol Els projectes presentats manquen d’informació mínima per 
a la seva valoració i es correspondrien amb línies de 
subvenció i exercicis no coberts per la present 
convocatòria  

 Associació Gent Gran Objecte de subvenció nominativa 
 Càritas- SV Paüls Objecte de subvenció nominativa 
 UBC Objecte de subvenció nominativa 
 Terra i cel Objecte de subvenció nominativa 

 
Atès que segons l’article 5 de la convocatòria, l’òrgan competent per atorgar les 
subvencions és la Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de 
l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Atorgar les quantitats que s’esmenten a  les entitats que es 
relacionen, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria 1/2009, en 
règim de concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg: 
 
NOM ENTITAT  SUBVENCIÓ  
   
    
Entitats d'Educació   
CEIP Misericordia 3.650,00 € 

CEIP Turó del drac 1.596,00 € 

Col·legi Sta. Rosa de Lima 592,40 € 

Col·legi Yglesias 638,40 € 

AMPA Col·legi Sta. Rosa 319,20 € 

AMPA EBM El Palauet 592,80 € 

As. Cultural Soroll.som 1.231,20 € 

  
Entitats de Cultura   
    
Plataforma per la llengua 325,00 € 
Orfeó Misericòrdia 1.200,00 € 
Centre d’Estudis Canetencs 1.000,00 € 
Colla de diables de Canet 3.000,00 € 
Ass. Amics de la Sardana 1.200,00 € 
Sisè sentit 500,00 € 
Artenac 600,00 € 
Soroll.som 600,00 € 
    
Entitats de Medi Ambient   
    
ACP Odeon 1.400,00 € 
    
Entitats de Joventut   
    
ADAK 646,00 € 
Soroll.som 510 € 
Esplai Bitxus 1.241 € 
DEKAA 459 € 
Esplai Strankis 1.207 € 
Otaku Soul 306 € 
Gresca.com 510 € 
  
    
Entitats d'Esports   



 

    
Associació Mar i Vent 647,50 € 
Canet Futbol Club 7.325,00 € 
Canet Futbol Sala 6.300,00 € 
Club Atletisme Canet 3.595,00 € 
Club Bàsquet Canet 7.310,00 € 
Club Billar Canet 1.585,00 € 
Club Ciclista Canet   945,00 € 
Club Escacs Canet 1.300,00 € 
Club Tennis Canet 1971 540,00 € 
Club Tennis Taula Canet 1.800,00 € 
Club Twirling Canet 1.355,00 € 
Club Vela Canet   945,00 € 
Club Excursionista Canet 350,00 € 
Societat Colombòfila   995,00 € 
Societat de Pesca "La Daurada" 535,00 € 
Moixons Llepafils 720,00 € 
 
SEGON.- Desestimar les peticions de subvenció, presentats per les entitats 
següents pels motius que s’indiquen d’acord amb l’informe del consell 
regulador: 
 
Entitat sol·licitant Motiu denegació 

 
Dekaa Les activitats proposades no es corresponen amb l’objecte 

d’aquesta convocatòria. A més de no disposar d’espais 
preparats per a les esmentades activitats.  

Col·legi Sta. Rosa de Lima Manteniment 
AMPA el Palauet Mostra Entitats i festa final de curs 
AMPA Sta. Rosa de Lima Celebració castanyada, Nadal, Carnaval, Mostra Entitats, 

Animació dia Pare Coll, Festa fi de curs, material escola 
Col·legi Yglesias El suport econòmic per a la celebració del calendari festiu 

no correspon amb l’objecte de subvenció d’aquesta àrea Els Montoya 
Gresca.com 
DEKAA El suport sol·licitat per a llibres i pel·lícules s’atendrà des 

de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
Sàlvia Les activitats de caire educatiu, cultural i esportiu, no es 

corresponen amb l’objecte de subvenció d’aquesta àrea 
AMPA El Palauet Manca projecte necessari poder valorar les activitats 

relatives a la Mostra d’Entitats 
ARTENAC Les activitats relatives a: pintura golfa, fira modernista, fira 

del dibuix, supermercat de l’art, jazz neules, no es 
corresponen amb l’objecte de subvenció d’aquesta Àrea 

Col·legi Sta. Rosa de Lima Manca projecte necessari per poder valorar les activitats 
relatives a la Mostra d’Entitats 

Ass. Catalunya contra el 
càncer 

Objecte de subvenció nominativa 

Rotary Club Sant Pol Els projectes presentats manquen d’informació mínima per 
a la seva valoració i es correspondrien amb línies de 
subvenció i exercicis no coberts per la present 
convocatòria  

Associació Gent Gran Objecte de subvenció nominativa 



 

Càritas- SV Paüls Objecte de subvenció nominativa 
UBC Objecte de subvenció nominativa 
Terra i cel Objecte de subvenció nominativa 

 
TERCER.- Establir que el pagament de les subvencions, l’import de les quals 
sigui igual o inferior a 600,00 € es farà en un sol pagament i les que tinguin un 
import superior a 600,00 € es farà en dos pagaments fraccionats, d’acord amb 
les bases de la convocatòria.   
 
QUART.- Autoritzar les despeses generades amb càrrec a les partides del 
pressupost de l’any 2009 que es detallen,  d’acord amb  les operacions de 
retenció de crèdit núm. 2442 i 506: 
 
Àmbit      Partida 
  
Participació i  Ciutadania   11 46400  48901   
Cultura     40 45100  48901   
Medi Ambient     51 44500  48908   
Joventut     90 45100  48906   
Educació     50 42200  48905   
Esports     70 45200  48900    
 
4.- ATORGAMENT DE LA CINQUENA EDICIÓ DE LA BECA 
D’INVESTIGACIÓ LOCAL RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació 
local: Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada 
pel Col·lectiu Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte 
d’investigació sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, 
econòmiques, jurídiques, etc.) que tingui relació directa amb Canet de Mar i té 
una dotació econòmica de 5.000 euros que es concedeix al projecte guanyador.  
  
Atès que enguany s’han presentat set projectes d’investigació dins del termini 
legal establert entre el 2 de febrer i el 31 de març, els quals són els següents:  
  

  Art i Artesania a Canet de Mar. Estudi sobre les artesanes, 
l’artesania i els artistes a Canet de Mar des de finals de segle XIX 
fins avui dia. Autora: VIP.  

  
 Art i mecenatge. Necessitat i obligació. Autora: PEA.  

  
 El món tèxtil a Canet de Mar. Dels orígens a les noves vies que 

s’obren al segle XXI. Autors: FAR i ERR. 
  

 Política i participació ciutadana. El teixit social i la complexitat del 
Canet de Mar actual. Autora: ITP.  

  



 

 La plaça mercat de Canet de Mar: Passat, present i futur. Autors: 
MIR, MTP i RD. 

  
Atès que la Comissió de selecció de la beca ha analitzat i avaluat tots els 
projectes i ha considerat que Política i participació ciutadana. El teixit social 
i la complexitat del Canet de Mar actual, d’ITC és la mereixedora de la Beca 
d’enguany.  
  
Atès que l’esmentada Comissió ha fet públic el seu veredicte el 26 de juny de 
2009.  
  
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal 
i de Falgàs segons el qual el projecte mereixedor de la beca és Política i 
participació ciutadana. El teixit social i la complexitat del Canet de Mar 
actual, d’ITC, i desestimar les altres quatre propostes presentades. 
  
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.500€ amb càrrec a la partida 
40.45100.48101 del pressupost vigent i la despesa de 2.500€  amb càrrec a  la 
partida corresponent del pressupost de 2010.   
  
TERCER.- Acordar l’aplicació d’una retenció del 15% d’IRPF en els pagaments 
de la beca, en virtut de l'article 83.4, 6 i 7 de la Llei 40/1998 de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, modificada per la llei 46/2002, de 18 de 
desembre.  
  
QUART.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords.  
 
5.- ATORGAMENT AJUTS PROGRAMA DE SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA  
EN EL PERÍODE 0-3 A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. CURS 08-
09 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
6.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT: PASSAREL·LES D'ATENCIÓ 
EDUCATIVA A L'IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
Atès que amb data 7 de setembre de 2007 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Canet de Mar 
per al projecte d'aula oberta Passarel·les d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària de segon cicle de l'ESO de l'IES Lluís 



 

Domènech i Montaner. 
 
Atès que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos 
acadèmics 2007-2008 i 2008-2009. 
 
Atès que tant el Departament d'Educació com l'Ajuntament de Canet de Mar 
valoren positivament el funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat 
a l'hora de donar suport als alumnes de segon cicle de l'educació secundària 
obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que necessiten 
actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la 
seva integració escolar, social i laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès a donar 
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de 
donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del 
municipi. 
 
Vist i trobat conforme la pròrroga del conveni a signar entre l'Ajuntament de 
Canet de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER 
AL PROJECTE PASSAREL·LES D'ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT 
DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI AL SEGON 
CICLE DE L'ESO DE L'IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
Barcelona,_____ de juliol de 2009 
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Jaume Graells i Veguin, director general de l'Educació Bàsica i el 
Batxillerat del Departament d'Educació, actuant en l'exercici de les facultats 
delegades per Resolució de 16 d'octubre de 2008, de delegació de competències 
(DOGC núm. 5248, de 31 d'octubre). 
 
PER L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d'alcalde de Medi ambient, Educació i 
Infància de l'Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de les facultats atribuïdes per 
la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2009. 
 
EXPOSEN 
 
Que amb data 7 de setembre de 2007 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Canet de Mar per al projecte 
d'aula oberta Passarel·les d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'educació secundària de segon cicle de l'ESO de l'IES Lluís Domènech i 



 

Montaner. 
 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 
2007-2008 i 2008-2009. 
 
Que tant el Departament d'Educació com l'Ajuntament de Canet de Mar valoren 
positivament el funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora 
de donar suport als alumnes de segon cicle de l'educació secundària obligatòria 
del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que necessiten actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva 
integració escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès a donar 
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de 
donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Per tot això, ambdues parts, res reconeixen mútua capacitat per actuar, 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Canet de Mar en matèria 
d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'ensenyament secundari 
obligatori, a través del projecte d'aula oberta Passarel·les, per als cursos 
acadèmics 2009-2010 i 2010-2011. 
 
Perquè així consti, s'estén el present document en exemplar duplicat a un sol 
efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut 
supra. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
passarel·les d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació 
secundària del municipai al segon cicle de l'ESO de l'IES Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
SEGON.- Facultar la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància, 
Sílvia Tamayo Mata, perquè signi tots els documents necessaris per dur a 
terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats a l'efecte oportú. 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UN/A TÈCNIC/A SUPORT (GRUP C1), 
DESTINAT A L’ÀREA D’EDUCACIÓ.  
 



 

La Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració del Ministeri de Treball i 
Immigració del Govern d’Espanya va atorgar a l’Ajuntament de Canet de Mar 
una subvenció, per import de 15.000,00 € pel desenvolupament del programa 
“Aula de Mares (2009)”, (expedient 2008/093).  
 
Atès que durant el proper curs acadèmic 2009/2010 es vol continuar prestant 
aquest servei, es fa necessari contractar una persona que desenvolupi aquest 
programa. 
 
Atès que segons l’article 20.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol , pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya,  
per a la contractació de personal laboral no permanent que no es correspongui 
amb l’existència prèvia de places previstes en la relació de llocs no requereix la 
inclusió en l’oferta pública d’ocupació, cal que hi hagi consignació 
pressupostària suficient i que s’efectuï una la convocatòria pública, on conti la 
modalitat contractual, les bases de selecció i garantia als principis 
constitucionals d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquests llocs 
de treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 
del 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, així com els articles 32 i següents 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Règim Intern, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la contractació temporal d’un/a tècnic auxiliar 
de suport (grup C1), destinat a l’àrea d’Educació, des del auxiliar 
administratiu/va, per a la biblioteca municipal, des del dia 1 de setembre fins al 
31 de desembre de 2009, amb una dedicació de 18,45 hores, en horari de tarda 
i convocar el corresponent concurs per a la cobertura d’aquesta plaça. 

 
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A 
AUXILIAR DE SUPORT (GRUP C1) DESTINAT A L’ÀREA D’EDUCACIÓ. 
 
 Primera. Objecte de les bases i normes generals  
 
L'objecte d'aquestes bases és la provisió temporal amb caràcter de personal 
laboral temporal a temps parcial, mitjançant concurs lliure, d'una plaça de tècnic 
auxiliar de suport, assimilada al grup de titulació subgrup C2, a que es refereix 
l'article 76 de la llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de 
l'empleat públic,  
 
El termini de contractació serà des del dia 1 de setembre de 2009 fins al 31 de 
desembre de 2009, amb una dedicació de 18,45 hores setmanals, en horari de 
tarda. 
 
Segona. Condicions dels aspirants  
 



 

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants 
reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, 
les condicions fixades a l'article 71 del Reglament de personal al servei de les 
entitats locals (en endavant RPEL), amb les següents especificacions:  
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la 
Unió Europea o d'aquells estats membres, que en virtut de tractats 
internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui 
d'aplicació la lliure circulació de treballadors, sempre amb els termes i d'acord 
amb l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat 
públic.  
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i hauran de demostrar un 
coneixement adequat de castellà i català, tant en l'expressió oral com en 
l'escrita.  
 
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.  
 
c) Estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell 
C) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
o dels reconeguts per aquesta com a equivalents), mitjançant la presentació del 
certificat acreditatiu corresponent.  
 
d) Estar en possessió d’un CFGS de la família dels Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat o equivalent 
  
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions 
públiques ni haver estat separat/a o acomiadat/a mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.  
 
Tercera. Presentació d'instàncies  
 
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de 
presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Canet de Mar,  c/ Ample, 
11 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), una instància adreçada a l'Il·lm. Sr. 
alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb el que disposa 
l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJPAC), sens perjudici dels 
altres mitjans previstos a la norma, tenint en compte, però, que no s'ha subscrit 
el Conveni corresponent del Registre Únic de les Administracions Públiques.  
 
El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà a partir de l'endemà de la 
publicació  de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i dins del termini de cinc dies naturals.  
 
En cas de disposar, el candidat/a, d'adreça de correu electrònic o d'un número 
de fax aquesta informació es podrà fer constar a la instància de sol·licitud de 
participació a efectes notificadors.  
 
2. Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la instància aquesta 
condició, així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les 
proves.  
 



 

3. Per tal de ser admès/esa en les proves selectives, a la instància s'haurà de 
manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la 
base segona de la convocatòria, adjuntant-se alhora degudament compulsats 
els documents següents:  
* Fotocòpia autenticada del DNI.  
* Fotocòpia autenticada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels 
drets d'obtenció.  
* Fotocòpia autenticada del certificat de la Junta Permanent de Català, o 
equivalent, corresponent al nivell C de coneixements del català.  
* Currículum Vitae.  
Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats 
per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la Base Sisena i 
sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin 
aportats en aquest moment.  
 
Quarta. Tribunal qualificador  
 
4.1 El Tribunal qualificador estarà format per:  
- President, o llur suplent.  
- Secretari: el de la Corporació, o llur suplent.  
- Vocals: Dos membres amb formació tècnica adient, designats per l'alcalde 
d'entre personal tècnic/a de l’àrea d’Educació  
 
Així mateix s'integrarà en el Tribunal un membre un representant dels 
treballadors que estarà present en el procés de selecció amb veu però sense 
vot.  
 
4.2 El Tribunal Qualificador podrà disposar de personal assessor-expert de 
suport per la valoració de les diverses proves.  
 
4.3 Abstenció i recusació: Els aspirants podran recusar els membres del 
Tribunal de conformitat a allò establert a l'article 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre de Règim jurídic i del procediment administratiu comú.  
 
Cinquena. Procés selectiu  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una 
resolució en el termini màxim de 5 dies on s'assenyalarà el dia, l'hora i el lloc de 
realització de la prova de català pels aspirants que no hagin acreditat estar 
exempts de la realització de la prova alhora que s'informarà del dia, l'hora i el 
lloc de realització de l'entrevista personal als aspirants que el Tribunal 
Qualificador hagi proposat d'acord a allò establert en aquesta base.  
Aquesta Resolució es publicarà al taulell d'edictes de l'Ajuntament, es notificarà 
via fax o correu electrònic en cas que el/la candidat/a hagi facilitat aquesta 
informació i a la pàgina web municipal. En aquest últim mitjà, en aplicació de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, en la publicació l'aspirant realitzarà la recerca de la seva situació 
identificant al document la numeració del registre d'entrada al Registre general 
de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
El procediment selectiu s’iniciarà dins del  mes d’agost de 2009.  
  



 

El procediment de selecció serà el de concurs lliure i constarà de les fases 
següents:  
 
5.1 Prova de coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i 
eliminatori.  
De caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no acreditin 
documentalment els coneixements del nivell de català, d'acord amb el que es 
disposa a la Base 2a de les presents bases. Hauran d'acreditar els 
coneixements exigits mitjançant la realització d'una prova escrita i/u oral de 
coneixements de la llengua catalana del nivell C. La puntuació serà apte/no 
apte; i els aspirants declarats no aptes seran exclosos del procés selectiu.  
 
Els aspirants que acreditin mitjançant la presentació amb la instància que estan 
en possessió del certificat o equivalent que correspongui, no hauran d'efectuar 
aquesta prova.  
 
El Tribunal qualificador demanarà l'assistència tècnica del servei de suport de 
Normalització Lingüística de la Diputació de Barcelona per a la realització i 
correcció dels exercicis d'aquesta prova.  
 
5.2 Concurs de mèrits:  
El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament justificats pels opositors 
d'acord amb el barem següent. Els mèrits acreditats pels aspirants es valoraran 
a data de finalització del termini de presentació d'instàncies.  
 
Consistirà en la valoració dels mèrits dels aspirants degudament acreditats dins 
del termini de presentació d'instàncies d'acord amb el següent barem:  
 
a. Experiència professional:  
- Experiència acreditada en la formació de persones adultes  i en especial en 
programes d’atenció i acollida a la nova ciutadania, a raó de 0.5 punts per mes 
fins a 4 punts.  
Per tal d'acreditar correctament l'experiència professional i als efectes de 
còmput del temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació 
presentada es desprengui les dades següents: data de l'alta i de baixa o bé 
acreditació de que encara es treballa, tipus de tasques realitzades i categoria 
professional. Per tant és recomanable presentar un informe de vida laboral, 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb el 
contracte o presa de possessió.  
 
b. Titulacions acadèmiques:  
 
B.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts.  
B.2. Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.  
B.3. Llicenciatura universitària: 1 punt.  
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.  
 
c. Formació:  
1) Per assistència i aprofitament a accions formatives i de perfeccionament que 
tractin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies a desenvolupar, a 
criteri del Tribunal pel que fa la validesa segons el centre docent, d'acord amb 
el següent barem:  
Sense acreditació de la durada o inferiors a 10 hores: 0,10 punts.  



 

De 10 a 20 hores: 0,15 punts.  
De 21 a 40 hores: 0,30 punts.  
De 41 a 60 hores: 0,50 punts.  
Més de 60 hores: 0,75 punts.  
2) Certificats d'assistència, aprofitament a jornades/seminaris que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per jornada/seminari.  
La puntuació màxima en aquest apartat és de 2 punts.  
 
d) Voluntariat: 
Per tasques de voluntari/ària realitzada en l’àmbit de la formació d’adults en 
funcions anàlogues a les de la plaça convocada, a raó de 0.2 punts per mes 
fins a 4 punts.  
Per acreditar correctament les tasques de voluntariat efectuades, s’aportarà un 
certificat del director/a de l’escola d’adults o del tècnic/a d’educació municipal  
on s’hagi dut a terme aquest voluntariat, on consti les dates d’inici i finalització 
del voluntariat així com una descripció de les tasques realitzades.  
 
5.3 Entrevista personal:  
 
L’entrevista personal versarà sobre el currículum professional. L’òrgan de 
selecció podrà formular preguntes de caire professional per constatar la 
motivació pel lloc, l’experiència, els coneixements professionals i els mèrits 
al·legats.  

Es puntuarà fins a 4 punts 
 
El tribunal només citarà per a dur a terme l’entrevista personal, a aquells 
aspirants que en fase de valoració de mèrits hagin obtingut una puntuació igual 
o superior a 5 punts.  
 
L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les 
puntuacions obtingudes en el conjunt de la fases de concurs i a l’entrevista 
personal.  
 
Sisena. Llista d'aprovats/des i presentació de documents  
 
6.1 Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà públics els 
resultats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal 
www.canetdemar.cat,  ordenant els/les aspirants per ordre la puntuació 
obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta de contractació de 
l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació. En aquest últim mitjà, en 
aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, en la publicació l'aspirant realitzarà la recerca de 
la seva situació identificant al document la numeració del registre d'entrada al 
Registre general de l'Ajuntament de Canet de Mar. El/la candidat/a 
seleccionat/a serà convocat/da pel Servei de Recursos Humans per a la seva 
contractació.  
6.2 El/la candidat/a seleccionat/da, haurà d'estar disponible per a la seva 
contractació i incorporació efectiva el dia 1 de setembre  de 2009.  
En cas contrari, l'Ajuntament podrà rebutjar aquesta candidatura i optar per la 
següent candidatura millor qualificada que no hagi estat eliminada en cap fase, 
o bé procedir a una nova selecció.  



 

6.3 En el termini de 5 dies naturals comptats des de la publicació de la llista 
d'aprovats/des, l'aspirant proposat/da haurà d'aportar els documents originals o 
confrontats acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
base segona de la convocatòria, així com fotocòpies compulsades de la 
documentació a la que es refereix la base tercera no presentats amb la 
instància, que són els següents:  
a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions 
públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol 
administració pública.  
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, 
mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció 
disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en 
el seu estat d'origen.  
b) Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent 
documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de 
parentiu amb una persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió 
Europea o d'un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 
circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o 
promesa efectuada pel cònjuge en la qual manifesti fefaentment que no està 
separat de dret de l'aspirant  
c) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà  
d) Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada  
7.5 L'aspirant que, dintre del termini indicat i tret de casos de força major, no 
hagi presentat la documentació o no compleixi els requisits exigits no podrà ser 
nomenat/da, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en 
el cas de falsedat en la seva instància.  
 
Setena. Nomenament i període de prova  
 
1. Exhaurit el termini de presentació de documents, l'Alcaldia de l'Ajuntament 
aprovarà decret de contractació a l'aspirant proposat/da pel Tribunal. 
 2. Una vegada efectuada aquesta notificació, l'aspirant proposat/da haurà 
d'incorporar-se al servei de l'Ajuntament el dia 1 de setembre de 2009. 
 3. L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de l'Ajuntament, 
perdrà tots els drets derivats del procés de selecció. 
4. Període de prova. S'estableix un període de prova de 10 dies; finalitzat el 
qual, en cas de no superar-se, suposarà l'extinció de la relació laboral amb 
l'Ajuntament.  
5. El període de prova forma part del procés selectiu i, si d'acord amb els 
informes avaluatius, algú no el superés, perdria tots els drets derivats de la 
convocatòria cridant-se en les mateixes condicions a la/les persona/nes que el 
segueixin en l'ordre de puntuació, sempre que hagin superat el procediment de 
selecció i no hagin obtingut plaça.  
6. Si finalment el candidat/a proposat/ada no arribés a incorporar-se al servei 
de l'Ajuntament de Canet de Mar ja sigui per renúncia o per qualsevol altra 
causa, llevat de supòsits de força major, perdrà tots els drets derivats del 
procés de selecció i l'Alcaldia formularà proposta a favor de l'aspirant 



 

aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places 
convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.  
 
Vuitena. Incompatibilitats  
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, 
serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector 
públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de 
l'Ajuntament, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar 
la compatibilitat o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 
53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i 
a l'article 337 del Decret 214/1990.  
 
Novena. Incidències  
 
1. Les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, les contractacions podran 
ser impugnadess pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de 
recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes. Contra la desestimació 
del recurs de reposició o bé directament, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de 
la seva notificació.  
 
2. Els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors s'ajustaran als criteris que 
s'estableixen a l'article 114 de la LRJPAC.  
 
3. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció.  
 
Desena. Disposició addicional  
 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que 
determina el Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions aplicables.  
 
Contra les convocatòries i les presents bases, i d'acord amb la LRJPAC i 
disposicions concordants, es pot interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant la sala 
d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP,  seguint el procediment establert a les 
pròpies bases, per desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta 
plaça. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 30 DE JUNY FINS AL DIA 3 DE 
JULIOL DE 2009 
 

Decret Data Resum Observacions 



 

770 30/06/2009 Aprovació liquidació pressupost Ràdio Canet, 
exercici 2008 

Alcalde 

771 01/07/2009 Aprovació 2a factura obres estabilització edifici 
Odèon 

Alcalde 

772 01/07/2009 Incoació expedient ordre d'execució, prolongació 
c/ A, Gaudi 

Òscar Figuerola 

773 01/07/2009 Relació de despeses setmanals Alcalde 
774 01/07/2009 Aprovació correfoc dia 4 de juliol Cati Forcano 
775 02/07/2009 Execució sentència exp. 66976 Alcalde 
776 02/07/2009 Autorització concert JERC Alcalde 
777 02/07/2009 Adjudicació provisional edició butlletí municipal Alcalde 
778 02/07/2009 Autortizació permís retribuït Alcalde 
779 02/07/2009 Encàrrec manteniment ascensors Av. Maresme Alcalde 
780 02/07/2009 Encàrrec Algeco retirada mòduls Alcalde 
781 03/07/2009 Resolució Responsabilitat patrimonal J. D. M. Alcalde 

 
9.- 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 21.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcaldessa 
accidental, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Cati Forcano Isern 
 


