
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 
DE FEBRER DE 2010 

 
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: 20.45 hores 
Hora que acaba: 22.30 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 
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 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 

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

 ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

de data 04.02.10 i l’acta de la sessió extraordinària de data 28.01.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació Plec de clàusules administratives particulars serveis temporada platja 

2010 
4) Acceptació ajuts per a l’escolarització curs 2009-2010 de nens i nenes de 0 a 3 

anys 
5) Relació de decrets des del dia 25 fins al dia 29 de gener de 2010 
6) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 



 

 

DE DATA  04.02.10 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
28.01.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 4 de febrer i de l’acta de la sessió extraordinària de data 28 de gener de 2010 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 11 de febrer de 2010, per import de 93.157,41 €, 
corresponent a la relació de despeses F/2010/2de 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 amb càrrec del pressupost general prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010. 
 
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 11 de febrer de 2010 per import de  
93.157,41€, corresponent a la relació F/2010/2 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010 de la corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES QUE 
REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ATORGAMENT 
D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA 2010 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de febrer de 2010 ha pres entre 
d’altres els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 2010 redactat 
per l’enginyera municipal, la Sra. Sílvia Amatller i Micola. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, l’explotació dels serveis de temporada previstos i regulats en 
aquest Pla d’Usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2010. 
 
TERCER.- Trametre el Pla d’Usos a la Capitania Marítima Corresponent per tal que emeti 
el corresponent informe al respecte i el trameti a la Direcció General de Ports, Aeroports i 
Costes de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement. 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de les autoritzacions administratives per a l’explotació dels serveis que 
s’estableixen a les platges i zona marítima terrestre d’aquest terme municipal que no 
precisin instal.lacions fixes d’acord amb l’art. 75 de la Llei de costes i 111 del seu 
Reglament. 
 



 

 

Vist i trobat conforme el plec de condicions econòmico administratives que han de regir 
el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de 
domini públic en zona marítima terrestre per al desenvolupament de les activitats 
previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2010, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Serveis, Obres i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives particulars que han 
de regir el procediment obert per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de 
terrenys de domini públic i zona marítima terrestre per al desenvolupament de les 
activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2010 i 
sotmetre’ls a informació pública durant 20 dies mitjançant inserció d’un anunci al BOP, 
al DOGC i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a l’adjudicació 
d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i perfil de contractant. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a 
instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís municipal 
per algun dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació 
de cap mena, en els termes suspensius susdits. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme 
totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS TITULARS DE LLARS 
D’INFANTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE 
ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES. 
 
Atès que en data 11.03.09 es va publicar al DOGC número  5336 l’Ordre EDU/85/2009, 
d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvenció del 
Departament d’Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i 
s’obre convocatòria pública per a l’any 2009. 
 
Atès que l’article 2, al punt 2.2.5 estableix la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments: 
 

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

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

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

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

 
Atès que en data 2 d’abril de 2009  la Junta de Govern Local va prendre entre d’altres 
l’acord  que es transcriu a continuació:  



 

 

 
PRIMER.-  Sol·licitar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya els ajuts 
convocats: 

 Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics. Modalitat  per 
minorar el cost de manera universal i subvencions individualitzades a famílies 
d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides. 

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

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

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

En els termes de l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases 
generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases específiques 
dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009. 
 
SEGON.-  Determinar que per a la sol·licitud dels programes B i D l’ajuntament demanarà 
als centres sostinguts amb fons públics que no tinguin constituïda associació de mares i 
pares d’alumnes que compleixin els requisits i aportin la documentació que s’estableix a 
l’annex 2 de l’Ordre EDU/85/2009, per a la línia de subvencions adreçada a entitats i 
associacions, concretament per als programes C (punts 3, 5, 6 i 8) i E (punts 3, 5, 6 i 8).  
 
TERCER.- Determinar que per a la sol·licitud del programa A, els criteris i condicions que 
hauran de tenir les activitats extraescolars organitzades per les AMPA del municipi per tal 
de poder-se acollir a aquests ajuts seran els mateixos que estableixen a l’annex 2 de 
l’Ordre EDU/85/2009, de per a la línia de subvencions adreçada a entitats i associacions, 
concretament per al programes A (punts 3, 5, 6 i 8). 
Pel que fa a les activitats extraescolars organitzades per l’ajuntament els criteris i 
condicions són els que s’estableixen a l’Ordre EDU/85/2009, de per a la línia de 
subvencions adreçada als ajuntaments  al programa A (punts 3, 4, 6, 7 i 9). 
En relació a la modalitat de concessió de subvencions individualitzades a les famílies 
d’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides que participi en activitats 
subvencionades pel programa esmentat, l’ajuntament el seleccionarà mitjançant un 
procediment de concurrència pública, segons els criteris que s’estableixen al punt 2.2.2 de 
l’annex 2, bases específiques de la línia de subvencions adreçada als centres educatius, 
programa A. 
 
QUART.- Determinar que  per al programa C de subvencions als ajuntament titulars de llar 
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides es tindrà en compte els criteris establerts al punt 2.5 del 
programa C de l’annex 2 bases específiques de la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin relació amb 
el present acord. 
 

Atès que en data 1 de febrer de 2010 s’ha rebut notificació del Servei de Gestió de 
Serveis a l’Alumnat sobre la resolució de la convocatòria pública per a la concessió 
d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes 
de 0 a3 anys que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides. 
 
Atès que en la resolució esmentada es comunica que s’ha resolt atorgar la quantitat de 
35.541,00€, corresponents a ajuts a 33 alumnes escolaritzats a la llar d’infants 



 

 

municipal El Palauet i que s’ha tramitat una bestreta per import de 11.845,82€, que 
correspon al 33,33% de l’ajut. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a3 anys que es troben en situacions 
socioeconòmiques desfavorides per import de 35.541,00€  
 
SEGON.- Reduir les quotes que abonen les famílies dels  33 alumnes beneficiaris en 
1.077,00 € per família per al curs 09-10. Aquesta reducció s’aplicarà a la quota mensual 
que aporta de família. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord.  
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’empresa 
concessionària del servei  i a la Tresoreria Municipal.  
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 25 FINS AL 29 DE GENER DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

55 25/01/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
56 25/01/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
57 25/01/2010 Alta mercat setmanal Alcalde 
58 25/01/2010 Alta mercat setmanal Alcalde 
59 25/01/2010 Sol·licitud subvenció Diputació XBMQ Alcalde 
60 25/01/2010 Designar advocat RCA 687/2009 Alcalde 
61 26/01/2010 Sol·licitud subvencions SOC Alcalde 
62 26/01/2010 Contracte menor OMIC 2010 Alcalde 
63 26/01/2010 Sol·licitud subvencions XMBQ àrea de Cultura Òscar Figuerola 
64 27/01/2010 Despeses setmanals Alcalde 
65 27/01/2010 Obres menors  Òscar Figuerola 
66 27/01/2010 Autorització ús de la Masoveria Alcalde 
67 28/01/2010 Denegar responsabilitat patrimonial a C/ del Mar, xx Alcalde 
68 28/01/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
69 28/01/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
70 28/01/2010 Adjudicació nínxol Cati Forcano 
71 28/01/2010 Aprovació trienni LMG Alcalde 
72 28/01/2010 Aprovació trienni DH Alcalde 
73 28/01/2010 Aprovació nòmina mes de gener Alcalde 
74 28/01/2010 Lloguer envelat Òscar Figuerola 
75 28/01/2010 Imposició sanció persones físiques  Alcalde 
76 28/01/2010 Desestimació al·legacions i advertiment de multes 

coercitives procediment de restaruació Resselló, xx 
Òscar Figuerola 

77 28/01/2010 Sol·licitud d'ajuts Xarxa d'orientació per a l'ocupació SOC  Alcalde 



 

 

Núm. Data Resum Signatura 
78 28/01/2010 Resolució ajuts extraescolars famílies situació econòmica 

desfavorida 
Sílvia Tamayo 

79 28/01/2010 Delegació Alcaldia Alcalde 
80 29/01/2010 Autorització ús Masoveria Alcalde 

 
6.- PUNTS URGENTS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 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, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la 
urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

6.1.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE QUIOSC PER A LA VENDA DE BEGUDES I GELATS UBICAT A LA 
PLAÇA UNIVERSITAT DE CANET DE MAR, MITJANÇANT CONCESSIÓ DE DOMINI 
PÚBLIC 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2009 
es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurien de regular la 
contractació de la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de quiosc per 
a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet Mar. 
 
Vist que en el mateix acord es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació de la 
concessió administrativa esmentada. 
 
Atès que el període per a la presentació d’ofertes ha transcorregut entre els dies 17 de 
desembre de 2009 i el 4 de gener de 2010, ambdós inclosos, durant el qual s’ha 
presentat una proposició, que és la següent: 
 

Núm. ordre  Data presentació Nom de licitador 
_________________________________________________ 

 
  1   04.01.2010  JMA 

 
Vista l’acta de la mesa de contractació, constituïda el dia 5 de gener de 2010, a 
l’objecte de qualificar la plica presentada en aquest concurs, en la qual s’acorda 
sol·licitar al licitador que aportin la documentació que manca en aquesta oferta. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, Sílvia Amatller Micola, de data 18 de gener de 
2010, en el qual es requereix el licitador perquè aporti una documentació addicional a la 
seva oferta per dur a terme uns aclariments sobre aquesta oferta. 
 
Atès que en data 2 de febrer de 2010, els licitadors han presentat al registre de la 
corporació la documentació requerida. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, Sílvia Amatller Micol, de data 9 de febrer 
d’enguany, el qual es transcriu a continuació: 



 

 

 
Na Sílvia Amatller Micola, Enginyera Municipal, emet el següent 
 
 I  N  F  O  R  M  E 
 
En l’informe realitzat sobre la proposició presentada per a l’explotació del servei de quiosc 
per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, 
mitjançant concessió de domini públic, per part del Sr. JMA i la Sra. CLL es van sol·licitar 
que es justifiquessin una sèrie de punts: 
 
- Inclusió en els pressupostos de maquinària addicional no exposada a l’oferta i no 
permesa per l’activitat 
- No inclusió als pressupostos de maquinària inclosa en l’oferta 
- Fotografia del model de mobiliari proposat 
- Recordar que caldrà presentar una proposta del tancament que es vulgui fer a la 
terrassa abans de col·locar-lo. 
 
En data 2 de febrer de 2010, i núm. de registre 2010/552, la Sra. CLL, ha presentat la 
documentació sol·licitada: 
- Es presenta un nou pressupost de la maquinària a utilitzar per l’explotació del 
quiosc que correspon amb la relació de material que havien presentat en la memòria.  
- S’ha presentat una fotografia amb el model de mobiliari proposat. Aquest 
mobiliari compleix amb les característiques que hi havia al plec de clàusules. No hi ha cap 
inconvenient en permetre’s el seient de mèdula, atenent a les condicions de manteniment i 
conservació. 
- Els sol·licitants es comprometen a aportar la previsió de tancament de la terrassa 
prèviament a la seva instal·lació per a la corresponent aprovació per part de l’Ajuntament. 
 
Així doncs, vistes les justificacions presentades, a judici del tècnic que sotasigna, i atenent 
a que no es disposa de cap altra oferta amb la que competir, l’oferta presentada pel Sr. 
JMA i la Sra. CLL s’ajusta a les exigències i directrius definides en el Plec de Clàusules 
Administratives per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats 
ubicat a la Plaça Universitat. 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment la concessió 
administrativa de l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de 
begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al senyor JMA i la 
senyora CLL perquè la seva oferta s’ajusta a les exigències i les directrius definides en 
el Plec de clàusules administratives, tal i com consta en l’informe emès per l’enginyera 
municipal. 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional i requerir al senyor JMA i la senyora CLL 
perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil 
de contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributària i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents 
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè constitueixi, a la caixa de 
la corporació, la garantia definitiva de 3.000 €, corresponents al 5 per 100 de l’import 
del cànon ofert (6.000 € anuals) multiplicat per 10, el nombre d’anys de la concessió 
(clàusula VI del Plec de clàusules). 
 



 

 

TERCER.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial del Província de Barcelona i en el perfil del contractant. 
 



 

 

7.- 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 22.30 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


