
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 D’OCTUBRE 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: 09.00 hores 
Hora que acaba: 10.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Francesc  Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

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 14.10.10 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes d’octubre 
4) Aprovació conveni amb Creu Roja amb relació als serveis preventius a 

Canet de Mar any 2010 
5) Aprovació conveni amb Creu Roja per a la promoció del voluntariat any 

2010 
6) Aprovació concessió de subvencions nominatives a entitats, segons el 

pressupost municipal de l’any 2010, corresponents a l’Àrea de Benestar 



 
 
 

Social 
7) Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya de suport als 

programes d’àmbit local de foment i assessorament per a la creació 
d’empreses 

8) Relació de decrets des del dia 4 fins al 8 d’octubre de 2010 
9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 14.10.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 14 d’octubre 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 21 d’octubrede 2010, per import de 
49.770,10 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/31  
 
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 2010, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 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 21 d’octubre 2010, per 
import de 49.770,10 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
F/2010/31 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES D’OCTUBRE 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, 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. 
 



 
 
 

4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE LA CREU ROJA A MARESME CENTRE, AMB RELACIÓ 
ALS SERVEIS PREVENTIUS AL MUNICIPI DE CANET DE MAR PER A 
L'ANY 2010 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, 
amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva 
integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en 
general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit 
de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la cobertura de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o 
esportiu, o reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació als serveis preventius al municipi de Canet de Mar 
per a l’any 2010, el qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU ROJA  A MARESME CENTRE, EN 
RELACIÓ ALS SERVEIS PREVENTIUS  AL MUNICIPI DE CANET DE MAR PER  
L’ANY 2010 
 

                                                                             Canet de Mar, _________. 
 
                                                               REUNITS 



 
 
 

 
D’una part la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat, 
Festes Populars i Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per la senyora 
Núria Mompel Tusell, secretària general de la corporació, com a assessora legal 
preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part la senyora FGP presidenta de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre, reconeixent-se ambdós compareixents capacitat i competència per 
contractar i obligar-se 
 
                                                         MANIFESTEN 
 
PRIMER : Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, 
està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions 
públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. 
 
SEGON : Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i 
reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i 
epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i en accions de tipus 
assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, l’exercici de tota funció social i 
humanitària, compatible amb l’esperit de la Institució. Tot això sota els principis 
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
TERCER : Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de política social de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
QUART: Que la Creu Roja està disposada a col·laborar amb els Ajuntaments en la 
cobertura de Serveis Preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o esportiu, o reconegut 
com a tal per les autoritats municipals pertinents. Això inclou tant els esdeveniments 
públics per definició, com aquells que, de manera raonada, els Ajuntament respectius 
estableixin, discrecionalment, d’interès municipal.  
 
CINQUÈ: Que s’exclouen explícitament els serveis en benefici d’entitats amb finalitat de 
lucre o els que es dirigeixin exclusivament a interessos individuals tant de particulars com 
d’empreses. 

 
ACORDEN 

 
PRIMER: És objecte del present conveni l’acord per a la prestació d’activitats de caire 
preventiu a realitzar per l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Maresme Centre com a 
complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte l’Ajuntament atorgarà 
una ajuda de contingut econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i 
personal necessari per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de 
Voluntariat. 
 
SEGON: L’Ajuntament es compromet a : 
 
1- Facilitar la relació de Serveis Preventius anuals acordats en el present conveni i 
relacionats en l’Annex 1 del mateix, que servirà com a referència  dels serveis a realitzar, 
però amb possibilitats de canvi . 
2- Fer tramesa a la Creu Roja del full de demanda de cada servei segons s’adjunta en el 
protocol adjunt a l’Annex 2, amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
 
TERCER: La Creu Roja es compromet a : 



 
 
 

 
1- Realitzar l’enquadrament i prestació dels Serveis Preventius a qualsevol acte lúdic, 
cultural o esportiu promogut per l’Ajuntament de Canet de Mar i acordats en el present 
conveni o demanat amb el protocol ja establert. Veure Annex I. 
2- Aportar els mitjans materials i humans necessaris per  la  correcte execució sanitària 
dels serveis. 
3- Acreditar que tot el personal assignat als serveis del present conveni, hagi realitzat els 
corresponents cursos de formació (Socorrisme, S. Aquàtic, Transport Sanitari, …), segons 
el tipus d’activitat a la que hi estigui adscrit, així com aquelles altres titulacions 
específiques que exigeixi el desenvolupament de les tasques encomanades. 
4- Facilitar un pressupost del cost de cada servei preventiu a l’Ajuntament, per tal que 
aquest tingui constància en cada moment de l’import de conveni que resta per l’execució 
dels restants serveis preventius anuals.  
5- Participar dins dels plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes 
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a suport als recursos 
municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de reducció de la 
vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries. 
 
QUART: L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de preveure els llocs adequats en cada 
activitat per a la ubicació de les infrastructures de cobertura dels Serveis Preventius. 
 
CINQUÈ : L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de set mil euros (7.000 €) en 
concepte de col·laboració econòmica en el sosteniment de les despeses que els serveis 
acordats ocasionen. El pagament es farà la meitat una vegada realitzat la signatura del 
present conveni i l’altre meitat al finalitzar l’any.  Una vegada s’hagi exhaurit la 
contraprestació econòmica per als serveis preventius acordats en  aquest conveni,  i que 
queden recollits en l’annex 1, es facturaran a banda els següents serveis que es sol·licitin 
per part de l’Ajuntament. 
 
SISÈ : Es crea una Comissió paritària que estarà formada per part de Creu Roja per : 
- El President de l’Assemblea Local o qui delegui 
- El Responsable de serveis preventius de l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a 
Maresme Centre o qui delegui 
 
Per part de l’Ajuntament: 
- El Regidor responsable de l’Àrea o Servei o qui delegui 
- Un representant de l’Ajuntament 
 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les funcions de 
seguiment, coordinació i control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués  
sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present conveni. 
 
SETÈ : La vigència del conveni serà fins el 31 de desembre de 2010. Per a resoldre 
qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació i execució del 
present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió paritària, ambdues parts se sotmeten 
de manera explícita a la jurisdicció i tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al 
seu propi fur, si és que en disposen d’un. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, rubricat 
a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat a 
l’encapçalament. 

 



 
 
 

ANNEX 1 RELACIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS ACORDATS EN EL 
PRESENT CONVENI 
 

 



 
 
 

 
 
ANNEX 2 
 

 
FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEIS PREVENTIUS 

CREU ROJA A MARESME CENTRE 
DATA (1): _____/_____/_____                                                                                                            Núm. de 
servei (1): __________________ 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
 
NOM DE L’ENTITAT: 
DOMICILI SOCIAL:                                                                                                          C.P.: 
TELÈFON:                                                                 NIF: 
E-MAIL: 
 
 
DADES DE L’ACTE: 
 
NOM DEL RESPONSABLE:                                                               TELÈFON: 
ACTE:                                                                                                  LLOC DE REALITZACIÓ: 
CAPACITAT:                                                                                       DATA DE REALITZACIÓ: 
HORARI: a) INICI:                                                                               b) FINAL (2): 
ASSISTENTS: a) PARTICIPANTS:                                                     b) ESPECTADORS: 
 
 
Com a responsable d___________________________ sol·licita els serveis assenyalats als apartats 
anteriors i manifesta: 
 
A) Que l’únic responsable de l’acte, segons el Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, del servei al que fa 

referència aquest full de sol·licitud és l’entitat sol·licitant, queda expressament exclosa la CREU ROJA 
de qualsevol responsabilitat, llevat de les derivades de la prestació del servei al qual s’ha compromès la 
CREU ROJA. 

 
B) Que la CREU ROJA proporcionarà l’ajut sol·licitat, però no participarà en l’organització de l’acte 
 
C) Que els serveis de la CREU ROJA estan realitzats, essencialment, per voluntaris socorristes capacitats, 

teòricament i pràcticament, per desenvolupar les tasques de primers auxilis i transport sanitari 
 
D)  Que el personal mèdic i d’infermeria serà facilitat pels organitzadors de l’acte, sempre que no s’hagin 

demanat expressament a la CREU ROJA 
 
 
 
 

SIGNAT:________________________ 
 
La CREU ROJA es compromet a dur a terme el servei amb els efectius especificats, sempre que la 
sol·licitud arribi amb 15 dies d’antelació i tingui el dispositiu per atendre’l. 
 
 

SIGNAT: ________________________ 
 
Atès que a la partida 80 23100 48021 del vigent pressupost per a l’any 2010, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 7.000 € per als serveis 



 
 
 

preventius que presti la Creu Roja a l’Ajuntament de Canet de Mar durant 
aquest any 2010. 
 
Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a serveis preventius. 
 
Per tot això de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Sanitat, Benestar Social, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre durant l’any 2010, amb relació als serveis preventius. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.000 € amb càrrec a la partida 80 23100 
48021 del vigent pressupost municipal per a l’any 2010. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i el 
senyor Jordi Tomàs Guarch, tècnic d'Esports, com a representant de 
l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les funcions de 
seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur 
a terme aquest acord. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT PER A L’ANY 2010 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de la Creu roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial 
atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, 
la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici 
de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot 
això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, 
Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 



 
 
 

Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva 
modificació al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les 
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es 
disposa la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per 
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies 
locals, mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb relació a la promoció del voluntariat al municipi de Canet de 
Mar per a l’any 2010, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR  i L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE  
PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT  
ANY 2010  
 
Canet de Mar,  
 

R E U N I T S 
  
D'una part la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit 
per la senyora Núria Mompel Tusell, secretària general de la corporació, com a 
assessora legal preceptiva segons allò que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril. 
        
I d'altra part la Sra. FGP,  presidenta de l'Assemblea Comarcal de  la Creu Roja a 
Maresme Centre (a partir d’ara Creu Roja), reconeixent-se ambdós 
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se                                              
 

MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col.laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes.  
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de 
salut, i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 



 
 
 

l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de 
les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on 
es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Quart: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i  la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps 
d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població. 
 
Cinquè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos 
estratègics establerts en la VI Assemblea General  de la Creu Roja Espanyola 
pel període 2008-2011: 
  
1. Garantitzar la nostra presència a la societat, i incrementar la captació de 
recursos amb la finalitat d’aconseguir una Institució més independent i eficaç. 
2. Reordenació de l’activitat dels centres sanitaris, valorant l’oportunitat en cada 
cas i prenen especial consideració a la planificació de les autoritats sanitàries i 
les necessitats en cada àrea d’influència.  
3. Reforçar el compromís humanitari i solidari de la Creu Roja Espanyola desde 
els nostre propi mon local fins al mon local d’altres països, compartint amb les 
Societats nacionals la dedicació a les persones i col.lectius vulnerables i 
promocionant el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini. 
4. Millorar la capacitat de resposta de la xarxa local de la Institució mitjançant la 
planificació d’accions acordes amb les polítiques de Creu Roja, la seva normativa 
i la seva estructura orgànica i dirigida a respondre a les necessitats de persones i 
col.lectius vulnerables, amb eficàcia, eficiència i qualitat. 
5. Sensibilitzar a la societat sobres els principis i valors de Creu Roja per a 
transmetre el compromís institucional amb els persones vulnerables. 
6. Fer una Institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís 
humanitari amb les persones vulnerables. 
7. Desenvolupar i optimitzar la línia d’acció de la Promoció de la Salut en les 
actuacions que realitzar la Creu Roja Espanyola. 
8. Protegir la vida, la salut, la dignitat i el medi ambient de les persones 
vulnerables afectades per situacions d’emergències i/o crisis, es la nostra 
iniciativa humanitària. 
9. Contribuir a la inclusió social de les persones desfavorables, treballant amb 
un enfocament integral les diferents dimensions del fenòmen de la exclusió. 
10. Promoure l’educació i la dimensió ambiental en totes les àrees d’actuació de 
Creu Roja coma eix transversal i d’acció directa per a reduir la vulnerabilitat i 
millorar la qualitat de vida de les persones.  
11. Facilitar la participació ciutadana en la transformació social mitjançant la 
Creu Roja i el seu voluntariat actiu, capacitat, compromès i participatiu.  
 

ACORDEN 
 
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a 
realitzar per la Creu Roja  com a complementàries de les competències pròpies 



 
 
 

locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a 
contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari per dur a 
terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat. 
 
Segon: L'Ajuntament Canet de Mar es compromet a: 
 
1.- Aportar  a la Creu Roja una subvenció total de 2.300€ d'acord amb la següent 
distribució: 
                           
- Finançament de les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en els 
diferents projectes. 
 
- Col·laborar en les tasques formatives del voluntariat de la Creu Roja, pel que fa 
a la temàtica que determinen els diferents projectes. 
 
Tercer: La Creu Roja es compromet a: 
 
1.- Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i realitzar 
el seu enquadrament com a voluntaris de Creu Roja. 
 
2.-  Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en equipaments i  
formació. 
 
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:  
                                                  
A. Atenció a les demandes socials que conjuntament s'acordin amb el 
Departament de Serveis Socials prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament, 
segons l’Annex 1 d’aquest conveni. 
B. Participar i col.laborar  en el programa de recepció, emagatzematge i 
distribució d’aliments, dins del Programa d’aliments i segons el protocol establert 
en el mateix programa. El Programa d’aliments és dut a terme pel departament 
de Serveis Socials del propi Ajuntament. 
C. Col.laborar en el programa d’acompanyament  als usuaris/àries del transport 
adaptat que ofereix l’Ajuntament del municipi, mitjançant la participació de  
voluntaris/àries donant suport a les persones o usuaris/es del transport adaptat 
que ofereix l’Ajuntament del municipi. 
D. Contribuir, mitjançant els nostres voluntaris/àries, a poder donar suport al 
programa de l’Escola d’adults, el qual es gestionat directament pel propi 
Ajuntament de Canet de Mar. Aquest programa conté: 

 
D.1. ALFABETITZACIÓ: El voluntari dona suport al mestre de les classes 
d’alfabetització de l’escola d’adults. 

 
D. AULA DE MARES: La voluntaria dona suport a les mares i als seus fills que 
participen en aquest programa. 
E. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat. 

 
F. Participar en les campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació 
per al desenvolupament que s’acordin.  
G. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de 
mutu acord amb l’Ajuntament. 



 
 
 

 
Quart:  En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme 
en virtut del present conveni , cada una de les parts signants serà responsable 
del compliment de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal.  
 
Cinquè: L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a satisfer a l’Assemblea 
Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la quantitat de dos mil tres-cents 
euros (2.300 €) en concepte de col.laboració econòmica en el sosteniment de les 
despeses que els serveis acordats ocasiones. El pagament es farà la meitat al 
mes de Juliol i l’altre meitat al finalitzar l’any.   
 
Sisè: L'Ajuntament de Canet de Mar  i la Creu Roja vetllaran pel bon 
funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi 
constituiran una comissió paritària de seguiment integrada: 
 

 Per part de l'Ajuntament: 
   

- L'alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de Sanitat i Benestar Social. 

 
 Per part de la Creu Roja: 

 
- President/Delegat de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Maresme Centre o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic/Coordinador Comarcal. 

 
Ambdues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per realitzar les 
funcions de seguiment, coordinació i control, així com per resoldre quasevol 
controvèrsia que pogués sorgir tant a la interpretació com a l’aplicació del present 
conveni. 
 
Setè: La vigència del present conveni serà fins el 31 de desembre de 2010. Per a 
resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, ambdues parts es sotmeten de manera explícita a la jurisdicció  i 
tribunals de Barcelona, amb renúncia explicitada al seu propi fur, si és que en 
disposen d’un.  
 
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració 
ho haurà de fer constar per escrit a l’altra part abans de la finalització del conveni 
vigent. 
 
I com a prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat a tots els fulls i annexes estesos a una sola plana, en el lloc i data indicat 
a l’encapçalament. 
 

 ANNEX 1 

FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

 



 
 
 

 SOL·LICITANT  
 
  . Administració/Entitat:    
 
  . Dte/Barri:   
 
  . Prof. que sol·licita el servei:  
 
  . Departament/Servei: 
 
  . Forma de contacte:                     Horari:                                                  Telèfon: 
 
 Adreça:                                                                                                          C.P : 
 

 DADES I IDENTIFICACIÓ DE L'USUARI/ÀRIA 
  . DNI 
 
  . NOM I COGNOMS:  
 
  . DOMICILI:                                                                 C.P: 
 
  . TELEFON:                                          D.NAIXEMENT:                                  EDAT: 
  
  . PROBLEMÀTICA:                DISM. FÍSIC                 PSÍQUIC                 SENSORIAL          ALTRES 
 
  . Per servei col·lectiu, adjuntar NOMS, COGNOMS, D.NAIXEMENT/D.N.I. i Característiques del Grup. 
 

 SERVEI A REALITZAR 
 
 .SERVEI:                      INDIVIDUAL                            COL.LECTIU               NUM. USUARIS:  
 
 .DEMANDA:                 D'ACOMPANYAMENT                   DE SUPORT                                   FORMATIVA   
 
.TEMPS(1):    PERIODE DE TEMPS:                     DEL:        /              /           AL:             /              / 
 
 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  
 
PERFIL DEL VOLUNTARI/ÀRIA: 

. NOM I DNI VOLUNTARI/ÀRIA QUE REALITZA EL SERVEI:  
 (1) .- Les demandes seran per un període màxim de 6 mesos i amb una periodicitat no 
superior de dos dies per setmana 
 

TANCAMENT DE LA SOL.LICITUD DE SERVEIS DE VOLUNTARIAT 
CREU ROJA A MARESME CENTRE 

 



 
 
 

  
. DATA FINALITZACIÓ :                     /                       / 
   
. MOTIU DE LA FINALITZACIÓ :  
  
. L'OBJECTIU DE LA DEMANDA S'HA COBERT: 
  
                     0%                                                 50%                                              100% 
 
. VALORACIÓ : 
 
 
  
  
  

 Signatura i Segell  
 Administració/Entitat 

 

 GRAU SATISFACCIÓ DE L'USUARI 
  
. VALORACIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT: 
  
                   MOLT BONA                         BONA                              REGULAR                                
 
DOLENTA 
 
  
. OBSERVACIONS: 
  
 
 
  
  
  

Signatura Usuari/ària 
  

 VALORACIÓ GRAU SATISFACCIÓ VOLUNTARI/ÀRIA RESPECTE AL SERVEI: 
  
                MOLT BONA                           BONA                                   REGULAR                               
 
DOLENTA 
 
. OBSERVACIONS: 
  
. NOMS I COGNOMS VOLUNTARI/ÀRIA: 
  
 

Signatura Voluntari/ària Creu Roja 
 
Atès que a la partida 80 31300 48028 del vigent pressupost per a l’any 2009, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 2.300 € per a la promoció del 
voluntariat per a l’any 2010. 
 



 
 
 

Vist i trobat conforme el programa de treball de les activitats a fer al municipi de 
Canet de Mar, pel que fa a la promoció del voluntariat. 
 
Per tot això de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Sanitat, Benestar Social, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Assemblea de Creu Roja a 
Maresme Centre durant l’any 2010, amb relació a la promoció del voluntariat. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.300 € amb càrrec a la partida 80 31300 
48028 del vigent pressupost municipal per a l’any 2010. 
 
TERCER.- Nomenar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars, la senyora Cati Forcano Isern, o persona en qui delegui, i la 
senyora Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, com a 
representant de l’Ajuntament, membres de la comissió paritària que farà les 
funcions de seguiment, coordinació i control de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar la primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Sanitat i 
Festes Populars perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur 
a terme aquest acord. 
 
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A 
ENTITATS, SEGONS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2010, 
CORRESPONENTS A L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
 
L’Ordenança Municipal de Subvencions i l’article 30 de les Bases d’execució del 
pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010, regulen les normes 
generals per a l’atorgament de subvencions pel Procediment de Concessió 
Directa amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Atès que el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2010 en el 
corresponent a l’Àrea de Benestar Social al capítol 4 “Transferències corrents” 
té, entre d’altres, les següents assignacions nominatives:  
 

PARTIDA ENTITAT SUBVENCIÓ 
80-23100-48022 Càritas parroquial Canet de Mar 1.683,60 € 
80-23100-48023 Assoc. de Lluita contra el Càncer 828,00 € 
80-23100-48024 Associació Terra i Cel 3.680,00 € 
80-23100-48025 Fundació Marpí (Taller Horitzó) 1.196,00 € 
80-23100-48026 Fundació Maresme 2.530,00 € 
80-23100-48027 Associació de Gent Gran l’Esplai  1.683,60 € 
80-23100-48029 Sàlvia, Associació de Dones 1.683,60 € 
80-23100-48031 Fundació Lar 552,00 € 

 
Atès que el pressupost municipal es va aprovar en data 12 de maig de 2010, 
per la qual cosa la subvenció es pot considerar formalment atorgada.  
 
Atesa la rellevància de les activitats socials que aquestes subvencions faciliten i 



 
 
 

promouen, i que les entitats abans esmentades han manifestat el seu interès en 
què se les faci efectiu el pagament de la subvenció prevista. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Sanitat, Benestar 
Social, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les següents despeses amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost ordinari per a l’any 2010, en concepte de 
subvenció a les entitats que es relacionen, d’acord amb els números d’operació 
de retenció de crèdit que s’especifiquen: 
 

PARTIDA ENTITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ SUBVENCIÓ RC 
80-23100-
48022 

Càritas parroquial Canet de Mar Activitats diverses de promoció 
social 

1.683,60 € 6513 

80-23100-
48023 

Assoc. de Lluita contra el 
Càncer 

Suport a l’activitat solidària de 
l’entitat 

828,00 € 6514 

80-23100-
48024 

Associació Terra i Cel Promoció social d’activitats per a 
persones amb disminució 
psíquica 

3.680,00 € 6515 

80-23100-
48025 

Fundació Marpí (Taller Horitzó) Suport als serveis especialitzats 
per a persones amb disminució 
psíquica 

1.196,00 € 6516 

80-23100-
48026 

Fundació Maresme Suport als serveis especialitzats 
per a persones amb disminució 
psíquica 

2.530,00 € 6517 

80-23100-
48027 

Associació de Gent Gran 
l’Esplai  

Promoció social d’activitats per a 
la gent gran 

1.683,60 € 6518 

80-23100-
48029 

Sàlvia, Associació de Dones Promoció social d’activitats per a 
la dona 

1.683,60 € 6519 

80-23100-
48031 

Fundació Lar Suport a les activitats per a 
persones amb malaltia mental 

552,00 € 6520 

 
SEGON.- Establir les següents formes i terminis de les subvencions: 
 
Compatibilitat 
amb altres 
subvencions 

SI 

Termini i forma de 
pagament 

Bestreta del 50% a partir de l’aprovació de l’acte administratiu de concessió i l’altre 50% una 
vegada justificada a despesa. 

Termini i forma de 
justificació 

- A partir de la finalització del projecte objecte de la subvenció, fins al 31 de gener de 2011. 
- Forma: 
a) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de l'aplicació de la 
subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
b) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas esmentarà els elements que 
permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb els termes 
subvencionats, sempre fets dins del període al que es circumscriu la subvenció. 
c) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la documentació gràfica 
que hagués generat la publicitat de l'acte.  
d) La liquidació econòmica de l'activitat: 

e) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. 
f) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

g) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pressupost 
presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al seu exercici. Les 
factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:  
- Seran originals.  
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció.  



 
 
 

- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.  
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents:  
* Identificació clara del beneficiari (nom i NIF).  
* Identificació NIF del contractista.  
* Número de factura.  
* Lloc i data d'emissió de la factura.  
* Descripció del subministrament o servei.  
* Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida dins el preu, que consti "IVA inclòs".  
* Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals.  
No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets o vals en els 
casos següents:  
* Vendes al menor.  
* Transport de persones.  
* Serveis d'hosteleria i restauració.  
* Subministrament de begudes i comestibles.  
* Revelat de fotografies.  
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són.  
* Número.  
* NIF de l'emissor.  
* Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs".  
* Contraprestació total. 

 
TERCER.- És obligació de les entitats: 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 
actes.  
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 
Subvencions. 
 
QUART.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, les 
subvencions a les quals es refereix aquest acord són lliurament revocables i 
reduïbles en tot moment. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per 
al balanç de situació econòmica. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DE SUPORT ALS PROGRAMES D’ÀMBIT LOCAL DE 
FOMENT I ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES  
En data 16/03/2006 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la 
l’ordre TRE/143/2010 de 5 de març per la qual s’estableixen les bases 
reguladores que han de regir la concessió de subvencions de suport als 
programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses, 
als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d’empreses 
(entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia Cooperativa i 
Creació d’Empreses, denominades Inicia: per a la creació d’empreses). 

Atès que, en el marc d’aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Canet de Mar va 



 
 
 

sol·licitar una subvenció per la realització del pla de treball per l’any 2010 per al 
desenvolupament del programa INICIA.  

Atès la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses ens ha 
transmès la resolució de data 30/09/2010, per la qual s’atorga una subvenció de 
22.067,60€ sol·licitada per l’entitat Ajuntament de Canet de Mar.Ecoficis en 
l’expedient 130-05-2010. 

Vist tot el que s’ha exposat, 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.- Acceptar la subvenció atorgada per un import de 22.067,60€, 
corresponents a les actuacions realitzades durant l’any 2010 segons el pla de 
treball presentat. L’ordenació del pagament d’aquest import es farà de la 
manera següent: un primer pagament anticipat  de 16.550,70 € corresponent al 
75% de l’ajut atorgat per a les actuacions a realitzar, quan el beneficiari presenti 
un certificat d’inici de l’activitat subvencionada anual i, el 25% restant per un 
import de 5.516,90€ quan l’interessat presenti, en el termini d’un mes comptat a 
partir de la finalització de l’actuació subvencionada, les memòries justificatives 
així com la justificació econòmica del cost global acceptat. 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar l’acció cofinançada 
amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa d’aplicació, tenint en 
compte que segons l’article 14.1 de l’Ordre TRE/143/2010, de 5 de març, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de 
subvencions de suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament 
a la creació d’empreses, una de les causes de revocació total o parcial de la 
subvenció i, si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes 
indegudament, amb l’interès de demora que correspongui des del moment de 
pagament de la subvenció i fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament, és l’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del 
projecte o no adoptar el comportament  que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 

TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 FINS AL DIA 8 D’OCTUBRE DE 
2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

817 04/10/2010 Adequació i canvi de nom taller mecànic R. Pinar, XX Sílvia Tamayo 
818 04/10/2010 Canvi de nom de l'activitat de magatzem d'ous i aviram c/ 

Stma. Trinitat, XX 
Sílvia Tamayo 

819 04/10/2010 Subvencions botxes 2009 Alcalde 
820 04/10/2010 Imposició primera multa coercitiva ordre d'execució R. 

Pinar, X 
Cati Forcano 

821 04/10/2010 Obres menors Cati Forcano 
822 04/10/2010 Desestimació recursos potestatius de reposició contra les Alcalde 



 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
bases i la llista d'admesos de la plaça de treballadora 
social, per interinitat 

823 04/10/2010 Declarar no admès procés selectiu tècnic d'autoempresa Alcalde 
824 04/10/2010 Desestimació recurs reposició plaça mestra d'adults Alcalde 
825 04/10/2010 Recurs potestatiu de reposició contra la llista d'admesos 

de la plaça de tècnic d'autoempresa 
Alcalde 

826 05/10/2010 Incoació decret de responsabilitat patrimonial Alcalde 
827 05/10/2010 Denegar pròrroga demanada pel bar l’Hostalet Sílvia Tamayo 
828 05/10/2010 Concedir sol·licitud dels Garrofers per fer un concert a la 

casa Roura 
Alcalde 

829 05/10/2010 Execució sentència recurs 13/2007 E Alcalde 
830 05/10/2010 Lloguer envelat Societat de Pesca Sílvia Tamayo 
831 05/10/2010 Llicència obres V. De Núria, XX Cati Forcano 
832 06/10/2010 Denegació sol·licitud publicitat club petanca Av. Maresme Cati Forcano 
833 06/10/2010 permís d’instal·lació de l’activitat de cablefusión, sl al 

carrer Del Molí XX. 
Silvia Tamayo 

834 06/10/2010 Tarja minusvàlid Cati Forcano 
835 06/10/2010 Tarja minusvàlid Cati Forcano 
836 06/10/2010 Despeses setmanals Alcalde 
837 06/10/2010 Llicència obres R. Pinar, XX Cati Forcano 
838 06/10/2010 Advertiment multes coercitives c/ Salvador Espriu, XX  Cati Forcano 
839 07/10/2010 Incoació expedient ordre d'execució Av. Llimoners, XX Cati Forcano 
840 07/10/2010 Canvi de nom bar Avinguda Maresme, XX Sílvia Tamayo 
841 07/10/2010 Expedient unió civil Alcalde 
842 07/10/2010 Expedient unió civil Alcalde 
843 07/10/2010 Llicència obra menor riera Sant Domènec, XX Cati Forcano 
844 07/10/2010 Curs Sevillanes - Envelat Sílvia Tamayo 
845 07/10/2010 Concessió subvenció comissió cavalcada reis Alcalde 
846 08/10/2010 Devolució garantia definitiva obres mesures urgents 

Odèon 
Alcalde 

847 08/10/2010 Canvi de projecte Alcalde 
848 08/10/2010 Permís butifarrada 12 d'octubre a la R. Sant Domènec, 

per Canet Decideix 
Alcalde 

849 08/10/2010 Acceptació col·laboració Diputació de Barcelona, arxiu 
municipal 

Alcalde 

 
9.- 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 de dos punts no inclosos a 



 
 
 

l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents: 
 
9.1.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2010 – 2011 DE LA 
SECRETARIA DE JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALAUNYA 
  
Atès que la Secretaria de Joventut va emetre l’ORDRE ASC/54/2008, de 13 de 
febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut. 
 
Atès que la Secretaria de Joventut va emetre l’ORDRE ASC/939/2010, de 23 
de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 
subvencions als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya, pels anys 2010 i 2011. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a través del DECRET 
364/2010, de 5 de maig, de l’Alcaldia, una subvenció de 37.200 € per poder 
realitzar el projecte d’activitats bianual Vine-hi!!! 
 
Atès que la Secretaria de Joventut va emetre el dia 30 de setembre la 
Resolució, de 30 de setembre de 2010, de concessió de subvencions als 
projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis 
constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el 
marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i que preveuen projectes 
d’activitats (Exp. núm. 1EL/2010), la qual resol atorgar una subvenció de 37.200 
€ a l’Ajuntament de Canet de Mar pel desenvolupament del projecte Vine-hi!!! 
 
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 Regidoria delegada de Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció de 37.200 € atorgada 
en el marc l’ORDRE ASC/939/2010, de 23 de març, emesa per la Secretaria de 
Joventut, pel desenvolupament del projecte Vine-hi!!!  
 
SEGON.- Notificar a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
l’adopció dels acords.  
 



 
 
 

9.2.- APROVACIÓ 1r PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 
DEL 3R. TRIMESTRE DEL CURS 2009-2010 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 8.779,20€ 
al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels 
ajuts de menjador escolar per al  1r pagament del 3r. trimestre del curs 2009-
2010 , realitzada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 

 
En data 21 d’octubre de 2009 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador.  L’import dels 
ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes que cursen Educació Infantil i Educació 
Primària i 328,60€ per als alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria.  

 
Posteriorment en data 14 de desembre de 2009 es rep notificació del Consell 
Comarcal sobre la resolució del segon atorgament.  

 
Durant el segon trimestre del curs escolar es reben les notificacions del Consell 
Comarcal del Maresme sobre nous atorgaments següents: 
- Decret núm. 25/10 de data 2 de febrer de 2010 del President del Consell 

Comarcal del Maresme. 
- Decret núm. 90/10 de data 6 d’abril de 2010 del President del Consell Comarcal 

del Maresme. 
- Decret núm. 106/10 de data 13 d’abril de 2010 del president del Consell  

Comarcal. 
En aquests decrets es resol atorgar 19 nous ajuts a alumnes del nostre municipi. 
L’import d’aquests nous ajuts ha estat el següent: 
4 ajuts per import de 548,70€ 
13 ajuts per import de 130,20€ 
2 ajuts per import de 139,50€ 

 
En el tercer trimestre no hi ha hagut cap variació en el nombre d’alumnes 

beneficiaris dels ajuts. 
 

La distribució dels ajuts i dels imports corresponents per centre en relació a la 
liquidació del tercer trimestre és la que es detalla al quadre següent: 
 



 
 
 

 
Consell Comarcal del Maresme ingressa trimestralment l’import corresponent a 
aquests ajuts en un compte de l’Ajuntament de Canet de Mar i aquest distribueix els 
imports corresponents al diferents centres educatius.   

 
S’ha rebut l’ingrés de 8.779,20€ corresponents a una bestreta a compte de la 
liquidació final de l’import del 3r trimestre. 

 
Tenint en compte l’endarreriment  en el pagament que s’ha acumulat s’informa 
favorablement que es distribueixi la bestreta esmentada de la manera següent: 

 
Centre Import Pendent per liquidar 

Escola Misericòrdia 2.290,90€ 7.948,40€ 

Escola Turó del drac 2. 194,80€ 2.046€ 
Col·legi Yglesias 2.098,70€ 0€ 
Col·legi Sta. Rosa de Lima 2.194,80€ 499,10€ 

Total 8.779,20€  
 

 Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar a 20 d’octubre de 
2010. 

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa a la legislació 
vigent, es proposa a la Junta de Govern que prengui l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Transferir el 1r. pagament (repartit entre 4 centres) corresponent al 3r. 
trimestre del curs 2009-2010 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats 
pel Consell Comarcal, segons el detall següent: 
 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA__________ 2.194,80€  
COL·LEGI YGLESIAS____________________  2.098,70€  
ESCOLA TURÓ DEL DRAC ______________   2.194,80€  
ESCOLA MISERICÒRDIA________________   2.290,90€  

Centre Nre. 
ajuts 

Import ajut  Import 
trimestre 

total 

Escola Misericòrdia 53 
1 
5 

548,70€ 
548,70€ 
130,20 

182,90€ 
182,90€            
72,48€ 

10.239,30€ 

Escola Turó del drac 21 
5 

548,70€ 
130,20 

182,90€ 
  36,58€ 

  4.240,80€ 

Col·legi Yglesias 7 
3 
2 

548,70€ 
548,70€ 
130,20 

182,90€ 
182,90€ 
  43,40€* 

  2.098,70€ 

Col·legi Sta. Rosa de Lima 14 
1 
2 

548,70€ 
130,20 
139,50€ 

182,90€ 
 46,30€ 
 43,40€ 

  2.693,90€ 

Escola Joan Maragall (Arenys de Mar) 1 548,70€ 182,90€      182,90€ 
Escola L’Olivera (St. Cugat) 1 548,70€ 182,90€      182,90€ 
Col·legi Immaculada (Vilassar de Dalt) 1 548,70€ 182,90€    182,90€ 



 
 
 

T O T A L: 8.779,20€ 
 
10.- 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 10.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


