
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE MARÇ DE 2011 

 
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: 9.30 hores 
Hora que acaba: 11.30 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 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
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) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 10.03.11 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Examen i aprovació del conveni de col·laboració amb el Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
4) Examen i aprovació del conveni de col·laboració amb l’IES Domènech i 

Montaner de cessió d’espais 



 
 

5) Aprovació de la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries per a l’any 
2011 de diversos ciutadans per haver demostrat les 12 entrades a la 
deixalleria durant l’any 2010 

6) Aprovació adhesió i suport a la iniciativa de l’Associació de Diabètics de 
Catalunya per a la marató de TV3 

7) Relació de decrets des del dia 28 de febrer fins al dia 4 de març de 2011 
8) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10.03.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de març 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  17 de març de 2011, per import de 
188.049,43 €, corresponent a la relació 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 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 
 
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 17 de març de 2011, per 
import de 188.049,43 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 272,97€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) 
 



 
 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i el COAC tenen un conveni de 
col·laboració segons el qual l’Ajuntament cedia l’ús de la planta segona de la 
Casa Museu Ll. Domènech i Montaner, la vigència del qual va expirar el passat 
setembre de 2010. 
 
 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de juny de 2010, va 
acordar l’aprovació d’un nou conveni que no es va arribar a signar. 
 
Atès que des del COAC s’ha manifestat la voluntat de deixar d’utilitzar l’espai 
per motius de reorganització interna.  
 
Atès que ambdues parts han consensuat un text que modifica el conveni actual.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  
 

A Canet de Mar, essent el dia _________________2011 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la Sra. Sílvia Tamayo i Mata, Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, assistit en aquest acte per na Núria Mompel Tusell Secretària 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I de l’altra, el Sr. ACM, en la seva condició de President de la Demarcació de 
Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 

ACTUEN 
 
El primer, en exercici de les facultats que li confereix la vigent legislació sobre 
Règim local i específicament el Decret de l’Alcaldia de delegació de 
competències núm. 632/2007, de 3 de juliol. 
 
El segon, en nom i representació del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Corporació de Dret Públic inscrita al Registre dels Col.legis 
Professionals de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; amb seu a Barcelona, 
Plaça Nova núm. 5 i NIF núm. Q08-75010A. Actua com a President de la 
Demarcació de Barcelona del COAC, en ús de les atribucions que li atorga 
l’article 38 dels Estatuts Col·legials i expressament facultat per aquest acte per 
acord de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona de 3 de juny de 2010. 
 
Ambdós manifesten que els seus respectius càrrecs es troben en plena vigència, 
i reconeixent-se mútuament amb capacitat jurídica per a obligar-se i en particular 
per a atorgar el present conveni de col.laboració, en la representació que 
respectivament ostentes. 
 

MANIFESTEN 
 



 
 

1. Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari dels edificis que 
constitueixen el conjunt patrimonial anomenat Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner, ubicat a la riera Buscarons, 3 d’aquest terme municipal amb la 
qualificació jurídica de Bé de domini públic i servei públic, essent prevista la seva 
utilització com equipament cultural. 
 
2. Que en data 14 de setembre de 2000 l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
COAC ja van signar un conveni pel qual l’Ajuntament cedia a favor del COAC 
l’ús de la planta segona de l’immoble on es situa la Casa Museu Lluís Domènech 
i Montaner, la vigència del qual va expirar el dia 14  de setembre de 2010, que 
per causes econòmiques alienes a la voluntat del COAC, aquest manifesta la 
impossibilitat de continuar fent ús del local esmentat. 
 
3. Que tant el COAC com l’Ajuntament de Canet tenen la voluntat de 
col·laborar. 
 
Per tot això,  
 

CONVENEN 
 

- El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya es compromet a facilitar a l’Ajuntament 
de Canet el material reprogràfic necessari per l’obertura de la Casa-Museu de 
Canet de Mar i el material reprogràfic per portar a terme dues exposicions per 
part de l’Ajuntament de Canet en un termini màxim de 3 anys des de la signatura 
de l’esmentat conveni a través de l’Arxiu Històric del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 
 
- L’Ajuntament de Canet es compromet a incloure el nom: “ARXIU HISTÒRIC 
DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA” als crèdits de l’exposició i a 
tots els elements de difusió que hagin estat facilitats per l’Arxiu Històric del 
Col.legi. 
 
- El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya es farà càrrec de les despeses ordinàries 
de sosteniment de l’immoble per un valor màxim de 7.600€ per a l’any 2010, a 
compensar totes les obligacions generades a favor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per la cessió de les dependències en base a l’anterior conveni mitjançant la 
cessió de ple dret, a la signatura del conveni, del mobiliari i material d’oficina que 
obra a la seu de Canet, segons annex 1 a aquest conveni. 
 
- El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya cedirà a l’Ajuntament totes aquelles 
obres de conservació, millora i equipament que s’hagin fet per part del Col·legi 
d’Arquitectes, sense reclamar a l’ajuntament cap indemnització per aquest 
concepte i mantindrà la vigència de la pòlissa d’assegurances amb companyia 
asseguradora de la seva elecció,  per a cobrir la responsabilitat civil i d’incendis 
fins al 31 de desembre de 2010 tenint en compte que el COAC va desallotjar el 
local ocupat abans d’aquesta data. 
 
- Ambdues parts, mitjançant el compliment de les obligacions contingudes en el 
present document, donen per saldades i finiquitades les obligacions dimanants 
del conveni signat el 14 de setembre de 2000, i es comprometen a no reclamar-
les en via administrativa ni judicial. 
 



 
 

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni per duplicat i 
a un sol efecte, a la Vila de Canet de Mar, i en la data expressada en 
l’encapçalament del present document. 
 



 
 

 
 
Annex 1: Inventari de mobiliari i material de cessió a favor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
 MOBILIARI CANET - AJUNTAMENT      

    
 1. SALA GRAN     

  Tipus de mobiliari Casa Referència 
1 Taula 193x80 a mida Pete Sans 9433 
6 Cadira blava amb rodes   9494 
1 Cadira blava amb rodes (falta una roda)   9489 
4 A Cadira blava   9508 
3 Buc 45x45x50 Pete Sans 9420 
1 A Cadira blava   9507 
1 A Cadira blava   9498 
1 Faldó 80x50 Pete Sans 9412 
1 Faldó 80x160 Pete Sans 9410 
2 Taula 160x80 Pete Sans 9551 
1 Faldó 140x50 Pete Sans 9423 
1 Faldó 80x50 Pete Sans 9424 
1 Taula 140x80 Pete Sans 9550 
1 Tauleta 100x50   11218 
1 Perstatgeria oberta 1 cara 40x90x74 Pete Sans 9430 
1 Buc 45x45x50 Pete Sans 9421 
1 Armari a mida   9839 
1 A Cadira blava   9503 
1 A Cadira blava   9502 
1 A Cadira blava   9500 
1 A Cadira blava   9496 
1 A Cadira blava   9508 
1 A Cadira blava   9497 
1 Taula 220x90   9504 
    
 2. DESPATX ANNEX     
  Tipus de mobiliari Casa Referència 
3 Armari calaixera 90x42x72 Pete Sans 9404 
1 Taula rodona d=120 Pete Sans   
3 Armari  baix obert Pete Sans 9406 
3 Lámpara  Tolomeo Artemide   
3 Taula 160x80 Pete Sans 9408 
1 Ala baixa 100x50 Pete Sans 9395 
2 A Cadira blava   9501 
2 A Cadira blava   9509 
1 A Cadira blava   9505 
1 A Cadira blava   9506 



 
 

3 Cadires tapissades   
    
 3. SALA D'ACTES     
  Tipus de mobiliari Casa Referència 

25  Cadires amb pala Cadira Eina, Enea 9511 ….. 
1 Pantalla elèctrica 170x139   9379 
1 Video projector  SONY 9380 
1 Suport projector   9381 
1 Video  VHS SONY 9382 
1 Altaveu   9383 
1 Altaveu   9384 
1 Amplificador SONY 9385 
1 Projector  diapositives   9386 
4  1 Cadira sense pala     
3 Cadires tapissades   
    
 4. MATERIAL INFORMÀTIC   

3  Pantalles d’ordinador de 17”   
3 Torres d’ordinador   
4  Teclats   
2 Impressores hp deskjet 895 Cxi   
1 Impressora hp 27x laserjet   
1 Impressora hp 96A laserjet   
2 APC   
    
 5.ASCENSOR    

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Deixar sense efecte el conveni aprovat per Junta de Govern Local en 
data 3 de juny de 2010. 
 
SEGON Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que es transcriu en aquest acord. 
 
TERCER: Facultar la Regidora Sílvia Tamayo i Mata per signar tots els 
documents que es derivin d’aquest acord. 
 
4.- 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 4 de març de 2011, 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 ....................................................................         6,32m/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: 
 
a) Gas             1.413,24 kWh/mes     x      0,04821 €/kWh    =  68,14 
€/mes 
b) Aigua                 6,32 m3/mes x 3,47064 €/m3  = 21,93 
€/mes 
c) Electricitat      409,93 kWh/mes x 0,12708 €/kWh =  52,09 
€/mes 
 
 
 TOTAL VALORACIÓ PER CONSUMS AL MES        142,16€/mes 
 
2.- Vist els diferents manteniments que l’ajuntament fa front des del servei 
d’esports, s’estableix una quantitat de 195,34€/mes  per petits manteniments. 
 
 

TOTAL VALORACIÓ AL MES        337,50€/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 08 de març de 2011 
 

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. 
FCS, amb domicili a Canet de Mar, al carrer Francesc Cambó, XX,  

 
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. FCS, 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 
any natural. 

 
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 gener al mes de 
desembre de l’any 2011.  

 
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 la Regidoria 
delegada 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 gener fins al mes de desembre de 2011. 
 
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 34000 22608 del vigent pressupost ordinari de l’any 2011, d’acord amb 
l’operació de  retenció de crèdit núm. 658. 
 
TERCER.-  Facultar al Sr. Alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
5.- APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 5% DE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PER L’ANY 2011 DE DIVERSOS CIUTADANS PER 
HAVER DEMOSTRAT LES 12 ENTRADES A LA DEIXALLERIA DE CANET 
DE MAR DURANT L’ANY 2010 
 
Atès que la ordenança fiscal de Canet de Mar per l’any 2010, a la taxa per 
recollida, tractament i eliminació dels residus recull als punts 6 i 7 de l’article 5 
sobre beneficis fiscals la possibilitat d’aplicar un 5% de bonificació d’aquesta 
taxa si l’usuari utilitza periòdicament la deixalleria i que diu així: 
 

6. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa d’escombraries 
domiciliàries per a tots els subjectes passius que utilitzin el servei de deixalleria 
o minideixalleria un mínim de 12 vegades l’any per lliurar els residus típics de 
deixalleria, exceptuant-ne els que es poden lliurar al carrer (paper, cartró, 
envasos i vidre). Només es concedirà una bonificació per unitat familiar 
(segons legislació de l’IRPF) i habitatge.  
 
7. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin acreditat l’ús de la deixalleria 
d’acord amb l’establert en els paràgrafs anteriors i es comunicarà a l’oficina de 
recaptació per a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici 



 
 

corresponent. En cas que previ informe de medi ambient es detecti un 
lliurament irregular dels residus, no s’aplicarà la bonificació.   

 
Atès que el tècnic municipal de medi ambient ha valorat els albarans dels 
ciutadans que han sol·licitat l’aplicació de la bonificació i que ha emès informe 
al respecte, el qual consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries domiciliària 
de l’any 2011 per ús de la deixalleria durant el 2010 de conformitat a la 
ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès pel tècnic 
municipal de Medi ambient que consta a l’expedient. 
 
SEGON.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona aquest acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en 
cas que no pugui aplicar la bonificació a la persona interessada, ho comuniqui a 
l’Àrea de Medi Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
 
TERCER.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el 
rebut de la taxa domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la 
deixalleria. 
 
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I SUPORT  A LA INICIATIVA DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 
 
ATÈS  que s’ha rebut en aquest ajuntament un escrit de la delegació de l’Alt 
Maresme de l’Associació de Diabètics de Catalunya,  per demanar el suport de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a la iniciativa “ La diabetis a la Marató de TV3”  
 
ATÈS que l’objectiu  que pretent l’Associació de Diabètics de Catalunya és 
promoure la recerca biomèdica d’excel·lència en diabetis i la sensibilització 
social sobre aquesta malaltia que necessita un impuls definitiu per a la 
prevenció, tractament i cura.  
 
ATÈS que la diabetis és una malaltia crònica d’alta prevalença, amb un elevat 
cost soci sanitari i un gran impacte en la societat i que actualment hi ha mes de 
840.000 persones amb diabetis a Catalunya, el que representa el 12% de la 
població a Canet de Mar. Per tot això, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Donar el suport  institucional  a la  iniciativa que presenta 
l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) per fer arribar la seva proposta 
com un tema prioritari a la Fundació La Marató de TV3, . i aconseguir que la 
propera Marató de TV3 versi sobre aquesta malaltia.  
 



 
 

 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació de Diabètics de 
Catalunya amb seu a Malgrat de Mar.  
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 FINS AL DIA 25 DE FEBRER 
DE 2011 
 
Núm. Data Resum Signatura 

173 28/02/2011 Desestimació al·legacions i advertiment primera multa Av. 
Llimoners, XX 

Cati Forcano 

174 28/02/2011 Llicència obres Castanyer, XX/plaça Gabriel Macià Cati Forcano 
175 28/02/2011 Resolució sancionadora expedients de Trànsit Alcalde 
176 28/02/2011 Liquidació pressupost 2010 Alcalde 
177 28/02/2011 Canvi nom floristeria C/ Nou, XX Sílvia 

Tamayo 
178 28/02/2011 Autorització pàrquing C/ Tomàs Milans, XX Sílvia 

Tamayo 
179 28/02/2011 Inscripció registra d'entitats Alcalde 
180 28/02/2011 Obres menors Cati Forcano 
181 28/02/2011 Transmissió llicència d'obres instal·lació centre de 

transformació Torrent Lledoners, XX 
Cati Forcano 

182 28/02/2011 Obres menors Cati Forcano 
183 01/03/2011 Permís celebració dia internacional de la dansa a la Pl. 

Universitat 
Alcaldia 

184 01/03/2011 Obra menor col·locació ascensors Cati Forcano 
185 01/03/2011 Llicència primera ocupació Sant Antoni M. Claret XX, Sant 

Jordi XX 
Cati Forcano 

186 01/03/2011 Contractació personal Plans Ocupacionals Alcalde 
187 02/03/2011 Fraccionament deute Alcalde 
188 02/03/2011 Assabentat botiga regals Riera Buscarons XX Sílvia 

tamayo 
189 02/03/2011 Autoritzar canvis substancials papereria Punt Clau Sílvia 

Tamayo 
190 02/03/2011 Llicència primera ocupació Pedracastell XX Cati Forcano 
191 03/03/2011 Despeses setmanals Alcalde 
192 03/03/2011 Reclamació documentació compulsada Can Mir Alcalde 
193 03/03/2011 Assabentat Agència de Viatges c/ Font Sílvia 

Tamayo 
194 03/03/2011 Desestiment Responsabilitat Patrimonial Alcalde 
195 03/03/2011 Llicència gas natural Alcalde 
196 03/03/2011 Llicència gas natural Alcalde 
197 04/03/2011 Acceptació ajut Diputació Alcalde 
198 04/03/2011 Denegació sol·licitud retirada antena de telefonia carrer 

Josep Móra, XX 
Cati Forcano 



 
 

8.- 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 11.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


