
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 
DE MARÇ 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: 22.00 hores 
Hora que acaba: 22.35 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 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
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 19.03.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de març 
4) Aprovació oferta places llars d’infants i criteris complementaris d’admissió 
5) Relació de decrets des del dia 9 al 13 de març de 2009 
6) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
19.03.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 19 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 26 de març de 2009, per import de- 
150.829,05EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/7  
 
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 amb càrrec del pressupost general prorrogat de l’exercici 2008 pel 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 26 de març 2009, per import de  
150.829,05 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/7 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost prorrogat de l’exercici 2008 pel 2009 de la corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2009 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15  de  febrer al 15 de març 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 2008, prorrogat per a l'any 2009, hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de set mil quatre-cents quaranta-nou euros 
amb noranta-tres cèntims (7.449,93 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de febrer 
i el 15 de març de 2009, segons relació detallada que s’adjunta.  



 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil  tres-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-
un cèntims (1.325,61 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local, durant el mes de març de 2009.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents vuitanta-tres euros amb seixanta 
(383,60 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la 
Policia local durant el mes de març de 2009.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents cinquanta-tres euros amb seixanta 
cèntims (353,60 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de març de 2009.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents catorze euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (314,55 €)  corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia 
local, durant el mes de març de 2009. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (260,54 €)  corresponent al pagament del complement de festivitat dels agents 
de la Policia Local que varen treballar durant les festes de Carnaval de 2009. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2008, prorrogat per a l'any 2009.  
 
4.- APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
EL PALAUET I DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS PER REGULAR D’ADMISSIÓ 
D’ALUMNAT. 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la petita 
infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal denominada El 
Palauet. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i social 
de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en alguns casos 
exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de consolidar la llar d’infants 
municipal. 
  
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei públic 
de llar d’infants i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels infants en aquest 
servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la Generalitat de 
Catalunya al respecte. 
 
Atès que per part de l’Ajuntament de Canet de Mar es veu la necessitat d’ampliar els 
criteris complementaris d’admissió d’alumnat per tal d’ajustar-los millor a les necessitats 
de les famílies amb fills en la franja d’edat de 0 a 3 anys. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar 
delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  admissió 
d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en data 27 de 
març de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

És per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta de places per al curs 2009-2010 següent: 
 

 Places infants 
2009 

 Places infants  
2008 

 Places infants 
2007 

 Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 
Places 

vacants curs 
2009/10 

21 3 22 5 0 4 

Places totals 
per edats 

24 56 84 

TOTAL: 164 PLACES 
 
Per ratificar les vacants totals de les places es demana a les famílies, que ja hi porten 
els seus fills, la confirmació de la continuïtat de l’escolarització en aquest centre, 
mitjançant un imprès. Si es produeix alguna baixa, aquesta plaça s’adjuntarà a les 
ofertes inicialment. 
 
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives 
específiques. S’entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells que 
pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin trastorns greus 
de conducta o que estan en situacions socials i culturals desfavorides 
Tal i com recull la Resolució EDU/553/2009, les reserves de les places per a alumnes 
amb necessitats educatives específiques són únicament efectives mentre duri el procés 
de preinscripció, que es considera acabat en el moment en què es procedeix a 
l’assignació de places amb caràcter definitiu. Si no són cobertes, aquestes places 
s’adjuntaran a les ofertes inicialment. 
 
SEGON.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  que es 
detallen a continuació: 

  
 Criteris complementaris 

 
- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, per formar 
part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na menor de 3 anys. 

15 punts 

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el 
seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 

10 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec 
de l’infant . 

10 punts 

- Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional 
del darrer exercici fiscal liquidat 

10 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els 
tutors estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de 
l’any anterior. 

5 punts 

 
TERCER.-  Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin 
al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a la que es 



 

demana en la resolució  EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius, per al curs 2009-2010, 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil, d’educació 
primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, 
artístics, d’esports, d’idiomes de formació de persones adultes.  
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds de 
preinscripció.  
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a 
efectes de baremació. 
La falsedat o els frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el 
curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de 
preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat competent aquest fet per 
tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què 
el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
Original i fotocòpia del llibre de família. 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, per al cas de les famílies 
nombroses. 
En el cas de les famílies monoparentals per viduïtat, caldrà aportar certificat de 
defunció. En el cas de separacions no es considerarà el criteri de monoparentalitat a no 
ser que es produeixi un incompliment de la obligació/dret de rebre pensió d’aliments. 
Caldrà acreditar-ho mitjançant acreditació judicial que s’iniciarà un procés/ certificat de 
l’advocat que després s’adjuntarà a la documentació judicial en curs. 
 
b) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic. 
Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat 
mèdic amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, 
en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o alumna està diagnosticat o 
diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 
 
c) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de l’infant. 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el cas 
dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i 
document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer constar el 
treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar original i fotocòpia 
del conveni regulador a més de la documentació referida al paràgraf anterior. 
 
d) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer 
exercici fiscal liquidat. S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els 
membres de la unitat familiar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari 
mínim, concretament 1.240,00€/mensuals. S’haurà de presentar: el certificat de 
convivència municipal, la declaració/cions de renda de l’any 2007 /o un certificat 
d’hisenda conforme s’està exempt de presentar declaració) i document d’autorització a 



 

l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar comprovació administrativa de les dades 
fiscals que consten en l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 
Tindrà el mateix efecte l’existència d’activitat econòmica de què siguin titulars els 
membres computables de la unitat familiar, per les quals hagin tingut el darrer any fiscal 
un volum de facturació inferior a 160.989,00€ 
 
e) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors estiguin 
empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que conviu 
amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant el padró municipal. 
 
TERCER.- Aprovar el calendari per al procés de preinscripció i matriculació següent: 
 
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció del 4 al 15 de maig 
Publicació de llistes baremades 22 de maig 
Reclamacions a les llistes baremades 25, 26 i 27 de maig 
Resolució de reclamacions 28 de maig 
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds, si és 
necessari 29 de maig 

Publicació de les llistes finals d’admesos 2 de juny 
Període de matriculació del 8 al 12 de juny 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 9 FINS AL DIA 13 DE MARÇ DE 2009 
 
Núm. Data  Contingut Signatura 

277 09/03/2009 Autorització activitat GICODA SL Sílvia Tamayo 
278 09/03/2009 Cessió envelat festa dia 14/03/09 Òscar Figuerola 
279 09/03/2009 Encàrrec obres estabilització façana edifici Odèon Alcalde 
280 09/03/2009 Imposició segona multa, c/ Església, xx Òscar Figuerola 
281 09/03/2009 Subvencions Alcalde 
282 09/03/2009 Rectificació nòmina oposició mes de febrer Alcalde 
283 10/03/2009 Instal·lació llar d'infants carrer Josep Baró, xx Sílvia Tamayo 
284 10/03/2009 Llicència nou subministrament elèctric R. Gavarra, xx Òscar Figuerola 
285 10/03/2009 Obra menor, Francesc Cambó, xx Òscar Figuerola 
286 10/03/2009 Obra menor mossèn Ferran Roig, xx Òscar Figuerola 

287 10/03/2009 
Contracte menor adjudicació reforma CEIP Misericòrdia 
fase parvulari (FEIL) Alcaldia 

288 10/03/2009 Obra menor, Balmes, xx Òscar Figuerola 
289 10/03/2009 Incoació expedient disciplinari Alcalde 
290 10/03/2009 Modificació crèdit per generació de crèdit Alcalde 
291 11/03/2009 Obra menor, carrer Santa Llúcia, xx Òscar Figuerola 
292 11/03/2009 Obra menor, carrer Ample, xx Òscar Figuerola 
293 11/03/2009 Despeses Alcalde 

294 11/03/2009 
Canvi de nom de l'activitat de menjars preparats c/ Verge 
de la Mercè, xx Sílvia Tamayo 

295 12/03/2009 Primera ocupació, carrer del Mar, xx Òscar Figuerola 
296 12/03/2009 Primera ocupació, avinguda Castellmar, xx Òscar Figuerola 

297 12/03/2009 
Sol·licitud ajut convocatòria  foment recollida selectiva 
fracció orgànica Sílvia Tamayo 



 

298 12/03/2009 Aprovació llistat impagats Sorea Alcalde 
299 13/03/2009 Devolució fiança avinguda Maresme, xx Òscar Figuerola 
300 13/03/2009 Encàrrec concert Alcalde 
301 13/03/2009 Estimació recurs de reposició carrer Església xx Òscar Figuerola 
302 13/03/2009 Lloguer envelat 29 de març a ACPO Òscar Figuerola 
303 13/03/2009 Encàrrec rènting furgó curt per a la brigada Alcalde 
304 13/03/2009 Encàrrec gestió curs de monitors de temps lliure Alcalde 

 
6.- 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 22.35 hores de tot 
el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


