
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 D'OCTUBRE 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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 21.15 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 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
  

Antoni Isarn Flores 
 

 ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 15.10.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes d'octubre 
4) Aprovació revisió preus servei manteniment i neteja parcs urbans, 

jardins i arbrat municipals 
5) Conformitat obres reforma parvulari CEIP Misericòrdia 



 

6) Acceptació subvenció Generalitat de Catalunya programació estable 
activitats culturals de caràcter professional àmbit arts escèniques i 
música  

7) Acceptació de subvenció atorgada per la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya al projecte de 
procés de participació per a l’elaboració de l’Ordenança de civisme i 
convivència de Canet de Mar. 

8) Aprovació conveni amb l'IES Lluís Domènech i Montaner per a la cessió 
d'ús de les instal·lacions esportives en horari extraescolar 

9) Aprovació conveni amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme per a l'edició d'un fulletó sobre les jornades de la maduixa a la 
Vallalta 

10) Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona sobre la Xarxa 
d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària (XISSAP) 

11) Aprovació col·laboracions amb entitats culturals catalanes 
12) Relació de decrets des del dia 5 fins al dia 9 d'octubre de 2009 
13) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  15.10.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 15 d’octubre 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 22 d’octubre de 2009, per import de 
73.460,40   €, corresponent a la relació de factures F/2009/29   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 22 d’octubre de 2009 , per 
import de 73.460,40 €, corresponent a la relació de factures F/2009/29 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.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE DE 2009 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15  de setembre al 15 d’octubre  de 
2009.  
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha quatre caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2009, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria de Règim Intern, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat d’onze mil sis-cents sis euros amb 
setanta-vuit cèntims (11.606,78 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de setembre i el 15 d’octubre, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil  quatre-cents quaranta euros 
amb quaranta-cinc cèntims (1.445,45 €) corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Policia local i fins a la quantitat de quatre euros 
amb noranta-cinc cèntims (4,95 €), corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de Serveis a la Persona,  durant el mes d’octubre de 2009.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat dos-cents dos euros amb setanta-sis 
cèntims (202,76 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes d’octubre de 2009.  



 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de  dos-cents seixanta-un euros amb 
noranta cèntims (261,90 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes 
d’octubre  de 2009.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vuitanta-vuit euros amb 
setanta-tres cèntims (188,73 €)  corresponent a les assistències a judicis dels 
agents de la Policia local, durant el mes d’octubre de 2009. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2009. 
 
4.- APROVACIÓ REVISIÓ PREUS CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI DE 
MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS URBANS, JARDINS I ARBRAT 
MUNICIPALS DE CANET DE MAR 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 d’abril de 2008, va 
acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment i 
neteja dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de Mar, a 
l’empresa Cespa compañía española de servicios públicos auxiliares, SA, per 
l’import cert i global de 696.552,88 €, IVA inclòs. 
  
Atès que en data 2 de maig de 2008 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
  
Atès que en data 7 d’agost de 2009, la Sra. Sònia Solé i Sabaté, actuant en 
nom i representació de Cespa compañía española de servicios públicos 
auxiliares, SA, va sol·licitar la revisió de preus de l’esmentat contracte de 
conformitat amb el que es disposa a la clàusula III.4 del PCAP. 
  
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus pel tècnic de Medi 
Ambient en data 6 d’octubre de 2009, el contingut literal del qual és el següent: 
  

“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la revisió del preu del primer any 
contractual del servei de manteniment i de neteja dels parcs i jardins de Canet de 
Mar, emet el següent 
  
INFORME “RP-PJ-nº1 –2maig09” 
  
Primer.-  Antecedents: El 7 d’agost de 2009, l’empresa CESPA lliura a 
l’Ajuntament de Canet de Mar sol·licitud de revisió de preus pel primer any 
contractual. 
  
Segon.- Atès que el maig de 2009 respecte al maig de 2008 hi ha hagut una 
revisió de l’IPC de 0,9% negatiu . 
  
Tercer.- Atès que a la “Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales 



 

de 2007, 2008 y 2009, del Convenio colectivo estatal de jardinería” s’aplica un 
increment del 3% en els salaris bases entre els anys 2009 i 2008 per les 
categories de peó, auxiliar jardiner i oficial jard./Oficial Cond..que els indicadors 
que proposa que s’apliquin per fer la revisió, així com la distribució de les 
despeses, realitzada per CESPA és correcte. 
  
Quart.- Atesa la distribució de despeses en funció del tipus de revisió, s’aplica la 
revisió de la taula següent: 

  
  

Concepte 
Preu plica 2maig08 

TOTAL 
Tipus 
revisi
ó 

% 
revisió 
previst 

Preu revisió 2maig09 

Neteja Mantenime
nt Neteja Mantenim

ent TOTAL 

Personal 110.834,80 85.393,83 
196.228,6
3 IPC 3,00 

114.159,8
4 87.955,64 

202.115,4
9 

Material 
(inversions) 8.239,63 4.207,52 12.447,15 Cap 0,00 8.239,63 4.207,52 12.447,15 
Material (altres) 14.093,03 22.940,73 37.033,76 IPC -0,90 13.966,19 22.734,26 36.700,46 
Varis 16.825,00 20.076,01 36.901,01 IPC -0,90 16.673,58 19.895,33 36.568,90 

TOTAL 149.992,46 132.618,09 
282.610,5
5     

153.039,2
4 

134.792,7
5 

287.832,0
0 

DG 7% 10.499,47 9.283,27 19.782,74     10.712,75 9.435,49 20.148,24 
BI 3,8% 5.699,71 5.039,49 10.739,20     5.815,49 5.122,12 10.937,62 

TOTAL abans IVA166.191,65 146.940,84 
313.132,4
9     

169.567,4
8 

149.350,3
7 

318.917,8
5 

IVA 
(7%net.;16%jard.) 11.633,42 23.510,53 35.143,95     11.869,72 23.896,06 35.765,78 

TOTAL 177.825,06 170.451,38 
348.276,4
4     

181.437,2
0 

173.246,4
3 

354.683,6
3 

  
Cinquè.- Les despeses previstes en el pressupost municipal són les despeses del 
servei de manteniment i de neteja dels parcs i dels jardins entre el gener i el 
desembre de 2009. Del gener a l’abril de 2009 correspon a 4 mesos del primer any 
contractual i són 116.092,15 € i de maig a desembre són 8 mesos del segon any 
contractual i són 236.455,76 €. El total de despeses que s’ha d’assumir en el 
pressupost municipal és de 352.547,90 €. A la partida  51 43200 22714 es disposa 
d’aquest crèdit. 
  

Despeses anuals per PRESSUPOST Euros 
2009 1er any contractual (gener a abril 09) 116.092,15 
2009 2n any contractual (maig a des 09) 236.455,76 
Total any 2009 352.547,90 

  
Conclusió 
  
Proposo que el preu pel 2n any contractual (entre maig de 2009 i maig de 2010) 
del servei de manteniment i de neteja dels parcs i jardins de Canet de Mar que 
l’Ajuntament té contractat a l’empresa CESPA sigui de 354.683,63 € (IVA inclòs). 
La part proporcional dels mesos de maig a desembre de 2009 estan previstos al 
pressupost municipal a la partida 51 43200 22714.” 

  
Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a l’anterior informe emès 
pel tècnic de Medi Ambient. 



 

  
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 212 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, així com 102 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
manteniment i neteja dels parcs urbans, jardins i arbrat municipals de Canet de 
Mar amb efectes des del 2 de maig 2009, per tal de donar compliment a la 
clàusula segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en 
data 2 de maig de 2009 amb l’empresa Cespa compañía española de servicios 
públicos auxiliares, SA. Així doncs, el preu del servei l’any és de 352.547,90 €, 
IVA inclòs, des del 2 de maig de 2009 fins al 2 de maig de 2010 (29.378,99 
€/mes), suposant això un increment anual de 4.271,46 €. 
  
SEGON.- Disposar la despesa corresponent als mesos de maig a desembre de 
2009 amb càrrec a la partida pressupostària núm. 51 43200 22714 del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2009 (RC núm. 8104). L’Ajuntament consignarà 
en el pressupost de l’any 2010 el crèdit suficient per poder atendre el pagament 
del preu del present contracte corresponent a l’any 2010. 
 
5.- CONFORMITAT AMB L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CEIP 
MISERICÒRDIA – FASE PARVULARI 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 287/2009, de 10 de març, es va 
resoldre adjudicar a l'empresa Serveis Roura & E200Studio Interiorismo, SL, 
l'execució de les obres de reforma del Ceip Misericòrdia, fase parvulari, de 
conformitat amb el projecte executiu redactat pels serveis tècnics municipals, 
pel preu de 47.237,54 €, dels quals 6.515,52 € corresponen a l’IVA. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 762/2009, de 26 de juny, es va 
resoldre aprovar l’acta núm. 1 de fixació preus contradictoris d’execució 
material per a la realització de les obres de reforma del Ceip Misericòrdia, fase 
parvulari adjudicada a l’empresa Serveis Roura & E200Studio Interiorismo, SL. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 838/2009, de 21 de juliol, es va 
resoldre aprovar la primera certificació corresponent a les obres consistents en 
la reforma del Ceip Misericòrdia, fase parvulari, la qual pujava un import de 
11.005,28 €, IVA inclòs. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1003/2009, de 4 de setembre es 
va resoldre aprovar l’acta núm. 2 de fixació preus contradictoris d’execució 
material per a la realització de les obres de reforma del Ceip Misericòrdia, fase 
parvulari adjudicada a l’empresa Serveis Roura & E200Studio Interiorismo, SL, i 
que puja un import de 21.908,78 € , així com també, es va aprovar la segona 



 

certificació corresponent a les obres consistents en la reforma del Ceip 
Misericòrdia, fase parvulari, que va tenir entrada a l’Ajuntament en data 25 
d’agost de 2009 i d’un import de 25.121,68 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2009 es va formalitzar l’acta de recepció de les 
obres de reforma del CEIP Misericòrdia, fase parvulari, i signada de conformitat 
pel director facultatiu de les obres, l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep M. 
Pedrós Dabó. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 1182/2009, de 15 d’octubre es va 
resoldre Aprovar la tercera i última certificació corresponent a les obres 
consistents en la reforma del Ceip Misericòrdia, fase parvulari, que va tenir 
entrada a l’Ajuntament en data 14 d’octubre de 2009 i d’un import de 15.800,07 
€, IVA inclòs. 
 
De conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la conformitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb 
l’execució de les obres adjudicades a l’empresa Serveis Roura & E200Studio 
Interiorismo, SL i referides de reforma del Ceip Misericòrdia, fase parvulari, 
donat que aquestes obres s’han executat de conformitat amb allò establert a la 
normativa reguladora del contracte. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT 
DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA CORRESPONENTS A L’ANY 
2009 QUE ATORGA LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
  
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya va publicar al DOGC núm. 5329 de 2 de març de 2009, les bases 
per a l’atorgament de subvencions a ens locals adreçades a donar suport a la 
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de 
les arts escèniques i la música d’aquest any 2009. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet es va interessar en obtenir finançament per a la 
programació de les activitats culturals i arts escèniques que es realitzen a  la 
nostra població, complint els requisits que s’especificaven a la convocatòria de 
la subvenció. 
  
Atès que en relació a la nostra sol.licitud de subvenció amb núm. d’expedient 
2009/28123, el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya ha dictat resolució en data 25 de setembre de 2009, concedint-
nos una subvenció per un import de 6.900€ per la programació estable 
d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i 
la música corresponent a l’any 2009. 
  
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 



 

mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 6.900€, atorgada pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per la programació estable de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música corresponent a l’any 
2009. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA AL PROJECTE DE PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A 
L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA DE 
CANET DE MAR. 
  
L’Àrea de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Canet de Mar 
desenvolupa des del febrer d’enguany un procés de participació per a 
l’elaboració de l’Ordenança de civisme i convivència de Canet de Mar. 
  
Vist que l’Ordre IRP/112/2009, de 16 de març, va aprovar les bases 
específiques per a la concessió de subvencions als projectes de participació 
ciutadana dels ens locals i consorcis constituïts per ens locals, i va obrir 
convocatòria per al període 2009-2010 (DOGC núm. 5343 de 20 de març de 
2009). 
  
Atesa la sol·licitud de subvenció al projecte “Procés de participació per a 
l’elaboració de l’Ordenança de civisme i convivència de Canet de Mar” 
realitzada per l’Ajuntament de Canet de Mar en data 16 d’abril de 2009. 
  
Atès que la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya ha notificat la concessió de la següent subvenció per a l’any 2009: 
  
Codi subvenció Programa o finalitat Quantitat del suport 

2009020311 
Procés de participació per a l’elaboració 
de l’Ordenança de civisme i convivència 
de Canet de Mar 

1.800,00 € 

  
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Participació i Ciutadania, 
s'acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció (2009020311) al projecte 
“Procés de participació per a l’elaboració de l’Ordenança de civisme i 
convivència de Canet de Mar” per import de 1.800,00 €, atorgada dins el marc 
de la convocatòria pública de subvencions 2009-2010 de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

8.- APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou IES Domenech i Montaner, 
el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari 
escolar. 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost 
de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, 
en el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell 
escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, 
d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és 
de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes 
inferiors a quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, 
instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, 
la titularitat demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per 
impartir ensenyament d’educació secundària obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 7 de maig de 2009, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa 
l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

“Na Sílvia Amatller i Micola, en qualitat d’enginyera municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, 
 
REFERENT 
 
 A la valoració de despeses que representa l’ús social del centre docent Institut 
Lluís Domènec i Montaner derivat de l’ús de les instal·lacions escolars que 
inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, i que es classifiquen per blocs:  
 
els paràmetres valorats són:  

 
1.- Els consums: 
 
S’ha efectuat un càlcul de consum d’acord amb les dades d’ús donades per 
l’Ajuntament, i que són: de dilluns a divendres de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 9 
del vespre, (40 persones) i els dissabtes des de les 3 de la tarda fins a les 7 de la 
tarda (20 persones). 
 
Paràmetres de base de càlcul: 
 
a) Gas natural 1.413,24 kWh/mes 
b) Aigua  55,73m/mes 
c) Electricitat 409,93 kWh/mes 



 

 
la base de càlcul es segons la NTE (Norma Tecnològica de l’Edificació) i altres 
Estudis de càlcul que s’han editat. 
 
Tenint en compte els costos de cadascun d’aquests recursos, no només del seu 
consum, sinó també dels termes fixos associats a cada subministrament, el cost 
que representaria l’ús de les instal·lacions descrites d’acord als consums 
calculats, és el següent: 
 
1) Gas             1.413,24 kWh/mes     x  0,0571 €/kWh    =  80,69 €/mes 
2) Aigua      55,73 m3/mes x 0,7535 €/m3 = 41,99 €/mes 
3) Electricitat    409,93 kWh/mes x 0,0945 €/kWh =
 38,72 €/mes 
 
 TOTAL VALORACIÓ PER CONSUMS AL MES        161,40€/mes 
 
2.- Vist els diferents manteniments que l’ajuntament fa front des del servei 
d’esports, s’estableix una quantitat de 176.10€/mes  per petits manteniments. 
 
3.- Projecte Patis Oberts: està previst  un ús addicional de dues hores. 
 
a) Electricitat  33,33 kWh/mes x 0,0945 €/kWh = 3,15€/mes 
 
b) Manteniment           20€/mes 
 
TOTAL VALORACIÓ AL MES        360,65€/mes 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’IES Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET 
DE MAR 
 
Canet de Mar, a 9 d’octubre de 2009 
 
REUNITS 
 
D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,   assistit 
pel secretari Sra. Núria Mompel Tusell, que dóna fe de l’acte; i de l’altra el Sr. 
Ferran Casanova Seuma, amb domicili a Canet de Mar, al carrer Francesc 
Cambó, s/n,  
 
INTERVENEN 
 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, en Núria Mompel Tusell en 
qualitat de secretari de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Ferran Casanova 
Seuma, en nom i representació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Lluís Domènech i Montaner. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
conveni. 
 



 

EXPOSEN 
 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat al 
carrer Francesc Cambó, núm. 3. 
 
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús de 
les instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech 
i Montaner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu 
ús escolar, poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 
 
III.- Que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 
2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en 
el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell escolar 
del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord 
amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels serveis, 
edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és de la 
Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes inferiors a 
quinze dies. 
 
IV.-  Que segons el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 
d’agost de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’horari escolar i en el 
període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres 
docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els 
correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació 
secundària obligatòria. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer 
front a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les 
condicions d’ús del centre no poden tenir un període de vigència superior a un 
curs acadèmic. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús 
gratuït de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions esportives i 
complementàries de l’IES Lluís Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar,  per tal que en puguin gaudir les entitats de Canet de 
Mar. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de les 
despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos d’aquestes 
instal·lacions. Per aquest concepte es farà un abonament mensual a l’IES Lluís 
Domènech i  Montaner per import de 337,50 €. 
 
TERCERA.-  L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions objecte 
de la cessió d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a les 
activitats docents organitzades per aquest centre educatiu. 
 



 

QUARTA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de fer millores a les 
instal·lacions corresponents. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir les 
responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil per l’ús 
d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni. 
Així mateix, s’assumirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que 
s’ocasionin a les instal·lacions degut a l’ús. 
 
SISENA.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de 
consergeria i neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control 
d’accessos i la vigilància de les instal·lacions utilitzades. 
 
SETENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de setembre al mes 
de desembre de l’any 2009. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
d'Esports, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions esportives 
i complementàries de l’IES Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats 
canetenques, des del mes de setembre fins al mes de desembre de 2009. 
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 337,50 € mensuals, en concepte de 
despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 
70 45200 22608 del vigent pressupost ordinari de l’any 2009, d’acord amb 
l’operació de  retenció de crèdit núm. 2888 
 
TERCER.- Aprovar i ordenar el pagament de 23,15€ mensuals, en concepte de 
despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 
50 42200 22706 del vigent pressupost ordinari de l’any 2009, d’acord amb 
l’operació de  retenció de crèdit núm. 7280 
 
QUART.-  Facultar el Sr. Alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
9.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
COSTA DEL MARESME PER A L'EDICIÓ D'UN FULLETÓ SOBRE LES 
JORNADES DE LA MADUIXA A LA VALLALTA 
 
Atès que el Consorci té com a finalitats establertes en els seus Estatuts, 
fomentar la imatge i la millora del desenvolupament del sector turístic de la 
comarca, així com fer accions en l’àmbit del màrqueting, la promoció, la 
comercialització, i la prestació de serveis d’informació tendents a incrementar la 
riquesa i la prosperitat de la indústria turística i hostalera del Maresme. 
  



 

Atès que dins dels objectius del Consorci es vol donar suport a la promoció i la 
comercialització dels productes turístics autòctons, com és el cas de la 
gastronomia del Maresme. 
  
Atès que per aquest motiu, el Consorci, per tal de contribuir a la dinamització 
gastronòmica de la comarca, assumeix en els pressupostos per a l’any 2009, la 
confecció d’opuscles temàtics de la gastronomia comarcal, com és l’Opuscle de 
la maduixa de la Vallalta. 
  
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar va encarregar la impressió de folletons i 
cartells per fer difusió d'aquestes jornades gastronòmiques, l'import dels quals 
fou de  296,69 euros que es va imputar a la partida pressupostària 61 75100 
22608 del vigent pressupost ordinari per a l'exercici 2009. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar, el contingut literal del qual és el 
següent: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ 
DE VALLALTA, SANT ISCLE DE VALLALTA, ARENYS DE MUNT, CANET DE 
MAR I SANT POL DE MAR PER A L’EDICIÓ D’UN FULLETÓ SOBRE LES 
JORNADES DE LA MADUIXA A LA VALLALTA 
  
REUNITS 
  
D’una banda, el Sr. Josep M. Juhé i Mas, president del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme (en endavant, el Consorci), 
  
I de l’altra,  
Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
Sr. Manuel Mombiela i Simón, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, 
Sr. Jaume Borrell i Puigvert, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, 
Sr. Eduard Turon Mainat, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, 
Sr. Carles Mora i Tuxans, alcalde-president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
  
Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen 
mútuament i recíprocament  la capacitat de fer-ho, i  
  
MANIFESTEN 
  
Que el Consorci té com a finalitats establertes en els seus Estatuts, fomentar la 
imatge i la millora del desenvolupament del sector turístic de la comarca, així 
com la realització d’accions en l’àmbit del marketing, la promoció, la 
comercialització, i la prestació de serveis d’informació tendents a incrementar la 
riquesa i la prosperitat de la indústria turística i hostalera del Maresme. 
  



 

Que dins dels objectius del Consorci es vol donar suport a la promoció i 
comercialització dels productes turístics autòctons, com és el cas de la 
gastronomia del Maresme. 
  
Que per aquest motiu, el Consorci, per tal de contribuir a la dinamització 
gastronòmica de la comarca, assumeix en els seus pressupostos per a l’any 
2009, la confecció d’opuscles temàtics de la gastronomia comarcal, com és 
l’Opuscle de la maduixa de la Vallalta. 
  
Que els ajuntaments sotasignants aporten els elements bàsics per a la 
configuració d’una oferta estructurada  en l’àmbit del Turisme Gastronòmic, i 
manifesten en conseqüència el seu interès a participar en la producció dels 
suports informatius “tipus opuscle” esmentats.  
  
Que totes les entitats expressen la voluntat de perllongar en el temps la promoció 
gastronòmica de la comarca del Maresme, amb els suports informatius adients, 
en especial amb el format d’opuscle al que fa referència aquest conveni, sense 
perjudici d’emprendre altres accions promocionals al voltant de nous productes 
gastronòmics, en la forma i els continguts que es cregui adient a cada moment.  
  
Reconeixent-se amb capacitat suficient i necessària, totes les parts acorden 
regular aquesta relació en base a les següents: 
  
CLÀUSULES 
  
1ª.- L’objecte del present Conveni és formalitzar la gestió de l’opuscle 
gastronòmic al voltant de les jornades gastronòmiques de la maduixa de la 
Vallalta, i l’aportació econòmica del Consorci per ajudar en el finançament 
d’aquests suports informatius i promocionals. 
  
2ª.- El Consorci gestionarà la producció de l’Opuscle de la maduixa de la Vallalta 
durant l’any 2009. Els ajuntaments sotasignants recolzaran aquesta gestió, 
facilitant al Consorci la informació i el material gràfic necessari. En el cas que 
l’Opuscle tingui una introducció, aquesta es farà en el màxim nombre d’idiomes 
possible (català, castellà, anglès, francès i alemany).  
  
3ª.- Tant el Consorci com els ajuntaments s’informaran puntualment de les 
principals accions relacionades amb aquests suports informatius, per poder 
coordinar-se millor. 
  
4ª.- El Consorci finançarà amb càrrec als seus pressupostos el disseny de 
l’opuscle (802,95 euros, IVA inclòs), així com donarà 1.500 euros als municipis 
sotasignants (300 euros per municipi) en concepte de col·laboració econòmica.  
  
5ª.- La distribució d’aquest opuscle anirà a càrrec del Consorci (al qual se li han 
d’enviar exemplars suficients per poder-la fer efectiva a la resta de municipis de 
la comarca i oficines de turisme), amb la col·laboració dels ajuntaments 
participants, que a més realitzarà el seguiment en les poblacions implicades en 
les jornades gastronòmiques locals incloses a l’opuscle. Es prestarà especial 
atenció a les fires, al Palau Robert i a totes les oficines d’informació i turisme de 
la comarca del Maresme. Els Ajuntaments de la comarca hauran de tenir sempre 
informació puntual i suficient dels continguts de l’opuscle en qüestió. 
  



 

6ª.- Els ajuntaments contractaran l’edició de l’Opuscle de les Jornades de la 
Maduixa de la Vallalta 2009 i s’obliguen a abonar el cost de l’import que 
efectivament costi, a excepció del disseny que ho pagarà íntegrament el 
Consorci.  
  
8ª.- El Consorci abonarà directament les despeses de disseny que se’n derivin 
de l’edició de l’Opuscle de la Maduixa de la Vallalta, així com 300 euros per 
municipi (1.500 euros en total) en concepte de col·laboració econòmica i que es 
faran efectius un cop els ajuntaments hagin presentat factures conformades per 
un import superior a l’atorgat així com estar al dia de pagaments amb el 
Consorci. Aquest tràmit de justificació s’haurà de realitzar, com a màxim, dins 
l’any de signatura del conveni. 
  
9ª.- La durada d’aquest conveni s’inicia en la data de la seva signatura i acaba al 
final de l’any natural en curs.  
  
I en prova de conformitat , totes les parts signen el present document i a un sol 
efecte, en aquesta data. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia d'Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, entre d'altres, per a l'edició 
d'un fulletó sobre les jornades de la maduixa a la Vallalta. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
10.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE 
LA XARXA D’INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
(XISSAP) 
 
Atès que en exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 
36 de la Llei 7/1985), la Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i 
econòmic als municipis de la província. 
 
Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona desenvolupa 
actuacions de suport als municipis de la província amb l’objectiu de la 
modernització de l’administració pública, en concret dels serveis socials 
d’atenció primària, desplegant tot un seguit d’actuacions destinades a dotar els 
municipis d’instruments per a la millora de la gestió i organització dels seus 
serveis, com es palesa en el Catàleg de Serveis de l’Àrea de Benestar Social. 
 
Atès que el treball dels serveis socials municipals es caracteritza per tenir una 
vessant de servei als usuaris i un altra de gestió de la informació que aquest 
servei genera. 



 

 
Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona per tal de 
donar resposta a les necessitats dels professionals dels serveis socials 
municipals d’atenció primària ha anat desenvolupant eines informàtiques des 
de l’any 1997. 
 
Atès que d'acord amb l'Àrea de Govern Local, a finals de 2002, es va convenir 
en la construcció d'un nou aplicatiu residencial en un servidor de la Diputació 
de Barcelona, al qual els municipishi accediran a través d'Internet, seguint el 
model de treball en xarxa de les bases de dades poblacionals del padró 
d'habitants gestionades per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el nou aplicatiu XISSAP (Xarxa d'Informació dels Serveis Socials 
d'Atenció Primària) ofereix avantatges importants als municipis tant pel que fa a 
la seguretat de les dades com al manteniment. Així mateix és una eina que 
facilita, en primer lloc, les feines tecnicoadministratives automatitzables de la 
gestió diària dels serveis socials municipals i, en segon lloc, permet 
sistematitzar la recollida i el tractament de la informació generada per facilitar 
l'anàlisi de realitats concretes i la comparació a fi i efecte de poder avaluar i 
planificar posteriors actuacions. 
 
Atès que per poder utilitzar aquest nou aplicatiu calia aprovar la creació d'un 
fitxer automatitzat, la qual cosa es va dur a terme mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de febrer d'enguany: 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació es detalla: 
 
a) Identificació del fitxer: 
 
Fitxer automatitzat de titularitat municipal 
 
Denominació 
 
XISSAP (Xarxa d’Informació dels Serveis Socials d’Atenció Primària) 
 
Finalitat 
 
Gestió integrada via Web de la informació dels serveis socials d’atenció primària 
municipal. 
 
b) Origen de les dades: 
 
Persones o col·lectius: Usuaris dels serveis socials d’atenció primària municipal 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
 
§ Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i 
d’altres persones físiques diferents dels interessats o dels seus representants 
legals. 
 



 

§Procediment: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica 
 
c) Estructura bàsica del fitxer:  
 
Base de dades 
 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
 
§ Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, DNI o 
NIF, número seguretat social o mutualitat, número registre personal. 
 
§ Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, lloc de naixement, allotjament o habitatge, propietats o possessions, 
aficions i estils de vida, formació i titulacions, experiència professional, historial 
laboral, llocs de treball, ingressos i rendes, hipoteques, dades de nòmina, 
subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i avals, impostos i deduccions i dades 
bancàries. 
 
§ Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes amb el 
consentiment exprés i per escrit de l’interessat 
 
Sistema de tractament utilitzat: 
 
Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de telecomunicacions 
pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 
 
d) Cessions 
 
Entitats i Administracions Públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes 
de serveis socials d’atenció primària. 
 
e) Transferències internacionals de dades 
 
Sense transferència internacional de dades 
 
f) Òrgan responsable del fitxer 
 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
g) Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició 
 
Registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
h) Mesures de seguretat 
 
De nivell alt, d’acord amb el document aprovat a l’efecte per la Diputació de 
Barcelona. 
 
SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
TERCER.- Inscriure en el Registre General de Protecció de Dades depenent de 



 

l’Agència Catalana de Protecció de Dades la creació del fitxer relacionat en el 
punt primer de la present resolució. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, el qual 
es transcriu a continuació:  

 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Sanitat, Benestar Social i Festes Populars, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona sobre la 
gestió informatitzada dels serveis socials d’atenció primària municipal 
mitjançant l’aplicatiu XISSAP. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les parts interessades a l’efecte. 
 
11.- ATORGAMENT COL·LABORACIONS AMB ENTITATS CULTURALS 
CATALANES 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha caracteritzat per ser una institució 
que vetlla per la llengua i la cultura catalanes d’una manera activa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, des de fa temps, col·labora amb 
diferents entitats culturals en defensa de la llengua i la cultura catalanes de les 
quals forma part com a membre adherit i amb una aportació econòmica anual. 
 
Atès que actualment, l’Ajuntament de Canet de Mar és soci de les entitats 
culturals següents, a les quals paga les quotes anuals següents: 
 

Entitat        Quota 
 
Associació d’Amics de la Bressola     210 euros 
 
Cercle de Defensa i Difusió de la  
Llengua i Cultura Catalana- Enllaç     150 euros 
Per al recobrament de la llengua i  
Cultura catalana a l’Alguer 
 
Òmnium Cultural       300 euros 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient en el vigent pressupost 
ordinari per a l’any 2009, havent-se efectuat ja la corresponent retenció de 
crèdit per part de la Intervenció municipal, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de les aportacions econòmiques en concepte 
de quotes d’adhesió a les entitats següents i als comptes corrents que 
s’indiquen a continuació: 
 
Associació d’Amics de la Bressola: 210 euros 



 

CC: 2100 0631 44 0200058796 
 
Cercle de Defensa i Difusió de la Llengua i Cultura Catalana – Enllaç per a 
recobrament de la llengua i cultura catalana a l’Alguer: 150 euros 
CC: 2100 0927 52 0200076817 
 
Òmnium Cultural: 300 euros 
CC: 2100 1089 73 0200004585 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 660 € amb càrrec a la partida 40 45100 
22602 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2009, segons les operacions de 
retenció de crèdit número 8483. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats, perquè presentin un document 
al registre general de l'Ajuntament amb l'import de la col·laboració destinada a 
cada una d'elles. 
 
12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 D'OCTUBRE DE 
2009 
 
Número Decret Resum Signatura 

1141 05/10/2009 Desestimació recurs reposició d'escombraries Sílvia Tamayo 
1142 05/10/2009 Incoació exp. Sancionador d'escombraries Sílvia Tamayo 
1143 05/10/2009 Incoació exp. Sancionador d'escombraries Sílvia Tamayo 
1144 05/10/2009 Retorn fiances definitives Alcalde 
1145 05/10/2009 Denegació retorn fiances definitives Alcalde 
1146 05/10/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcaldia 
1147 05/10/2009 Modificació de pressupost mitjançant transferència de 

crèdit 
Alcalde 

1148 05/10/2009 Contracte menor curs preparació prova accés cicles 
formatius 

Alcalde 

1149 05/10/2009 Retorn garantia definitiva bar camp de futbol Alcalde 
1150 06/10/2009 Designació advocat recurs 427/2009 2C Alcalde 
1151 06/10/2009 Denegació prorroga i incoació caducitat llicència, c/ 

Sta. Llúcia, xx 
Òscar Figuerola 

1152 06/10/2009 Ampliació places agents Policia Local Alcalde 
1153 06/10/2009 Incoació expedient ordre execució Xaró Alt, xx Òscar Figuerola 
1154 07/10/2009 Despeses setmanals Alcalde 
1155 07/10/2009 Compareixença recurs 490/2009 E Alcalde 
1156 07/10/2009 Adjudicació definitiva rènting vehicle Policia Local Alcalde 
1157 08/10/2009 Llicència primera ocupació c/ Sant Benet, xx Òscar Figuerola 
1158 08/10/2009 Autorització ús cuina a Dekaa Alcalde 
1159 08/10/2009 Acceptació subvenció redacció pla especial catàleg 

masies 
Òscar Figuerola 

1160 08/10/2009 Incoació exp. sancionador escombraries Sílvia Tamayo 
1161 08/10/2009 Restauració legalitat ambiental Supermercat c/ 

Clausell xx 
Sílvia Tamayo 



 

1162 08/10/2009 Compareuixença recurs 449/2009 Secció E expedient 
81658 

Alcalde 

1163 08/10/2009 Remissió JCA núm. 14  expedient c/ Església, xx Alcalde 
1164 09/10/2009 Targeta minusvàlid Alcalde 

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


