
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 DE GENER 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: 09.30 hores 
Hora que acaba: 12.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
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 20.01.11 
2) Aprovació bases específiques plaça agent 
3) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit de Participació i Ciutadania XBMQ 

2011 
4) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit de Joventut XBMQ 2011 
5) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit de Promoció Econòmica i Turisme 

XBMQ 2011 
6) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit de Medi Ambient XBMQ 2011 



 

 
 

7) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit d’Esports XBMQ 2011 
8) Aprovació sol·licitud ajuts en l’àmbit de Cultura XBMQ 2011 
9) Aprovació justificació de suport econòmic concedit l’any 2010, del programa 

complementari d’ajuts d’urgència social de la Diputació de Barcelona 
(XBMQ) 

10) Relació de decrets des del dia 10 fins al dia 14 de gener de 2011 
11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 20.01.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 20 de gener 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.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I  CONVOCATÒRIA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’AGENT DE 
LA POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI,  PEL SISTEMA DE CONCURS  OPOSICIÓ LLIURE  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 d’abril de 2010, va acordar 
aprovar el pressupost General de 2010, que ha estat prorrogat pel 2011,  així 
com la plantilla de personal.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 17 de juny,  va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2010.  
 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2010, hi ha vacant una plaça d’agent de la Policia Local, que a més d’estar 
dotada pressupostàriament està inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a 
aquest any. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de 
Govern Local,  en virtut de les delegacions efectuades  per l’Alcaldia mitjançat  
Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol,  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc 
de treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 
del 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, així com els articles 32 i següents 



 

 
 

del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent 
de la Policia Local, per concurs oposició  lliure, vacant a la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent concurs oposició per 
a la cobertura d’aquesta plaça. 

 
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
Primera.- Objecte  
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 
mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a l’accés, en 
propietat, a una plaça vacant de personal funcionari de l’escala d’Administració 
especial, subescala Serveis especials, classe Policia local, categoria Agent, del 
grup C 2, adscrites al lloc de treball d’Agent de la Policia Local de Canet de Mar 
i, previstes a la corresponent oferta pública d’ocupació.  
 
L’esmentat lloc de treball tindrà assignades les retribucions i jornada de treball 
que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal 
municipal i la legislació vigent.  
 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les 
Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  de 
2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny  
de 2010.  
 
Segona.- Tipus de relació  
El tipus de relació serà nomenament de funcionari/a.  
 
Tercera.- Funcions a desenvolupar  
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d’agent de la Policia 
Local són les que els/les puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies locals, les disposicions que la despleguin i, en el 
seu cas, pel reglament del cos aprovat per l’ajuntament i s’exerciran en règim de 
incompatibilitat.  
 
Quarta.- Requisits dels/de les aspirants  
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1 de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a) Edat: Haver complert 18 anys i no excedir de 40 anys d’edat.  
b) Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació secundària 
obligatòria, d’Educació General Bàsica, de Batxillerat elemental, de Tècnic/a en 
cicles formatius de grau mitjà, de Formació Professional de 1r grau o qualsevol 
altre equivalent o de nivell superior.  
c) Llengua catalana: Nivell intermedi de la llengua catalana (nivell B).  



 

 
 

d) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els/les puguin ser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i, en el seu cas, el reglament del cos de la Policia 
Local.  
e) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de 
l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).  
f) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada o 
promesa.  
g) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des i els/les 
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de 
la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.  
 
Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·licituds 
 Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base 
general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
data de la darrera publicació oficial de l’anunci de la convocatòria.  
 
Sisena: Tribunal Qualificador 
President: El cap del cos de  la Policia Local de Canet de Mar 
Vocals:     Un membre o funcionari de la corporació. 
             Un tècnic designats per la corporació. 
             Un representant de la Direcció General de Policia. 
             Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
   
Secretari:  El de la corporació o funcionari en qui delegui (que actuarà sense 
veu i  vot) 
 
Setena.-  Procés selectiu  
El sistema selectiu serà el de concurs oposició.  
 
A) Fase de Concurs.  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula 2 de l’Annex V de 
les bases generals.  
 
B)  Fase d’Oposició.  
 
Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s’especifiquen 
a continuació:  
 
Primer Exercici. Prova d’aptitud física.  
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, 
agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que 
s’especifiquen en l’Annex III de les bases generals.  
 
Per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants han de lliurar al tribunal un 
certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions 



 

 
 

físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest 
certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.  
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en educació física.  
 
L’exercici es qualificarà com a Apte/a o no Apte/a. Per ser declarat apte/a cal 
obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. 
Una subprova puntuada en zero punts comporta l’eliminació de l’aspirant del 
procés selectiu.  
 
Segon Exercici.- Coneixement de la llengua catalana. 
 Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell intermedi de català (nivell B), d’acord amb els criteris emprats 
per la Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
 
La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  
 
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o 
superior, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, 
restaran exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació 
d’Apte/a.  
 
Tercer Exercici.- Proves culturals i teòriques 
Consta de dues subproves que tenen per objecte mesurar els coneixements de 
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a 
aquesta convocatòria, els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i 
els coneixements relacionats amb seguretat que es determinen en el temari 
recollit a les presents bases. La qualificació final del quart exercici serà la suma 
de la puntuació obtinguda a cadascuna de les dues subproves.  
 
-Subprova cultural.- Consisteix en respondre, en un període màxim de 45 
minuts, un qüestionari de 30 preguntes tipus test proposat pel tribunal i 
relacionat amb les matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció 
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general, i el 50% 
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.  
 
La puntuació mínima per superar la subprova serà de 5 punts.  
 
-Subprova teòrica- Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim d’una 
hora,  una o  diverses preguntes proposades pel tribunal relacionades amb els 
temes que figuren a l’Annex I de les presents bases específiques. El tribunal 
podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els/les 
podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.  
La qualificació d’aquesta subprova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una 
puntuació mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
Quart Exercici.- Entrevista personal 
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb 
els/les aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats 
que millor s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats 
en les fases anteriors.  



 

 
 

 
La puntuació màxima concedida serà de 5 punts. 
 
Cinquè Exercici.- Prova psicotècnica.  
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de 
validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia 
mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.  
 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.  
 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista 
personal dels/de les aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats 
anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a 
mínim, un membre del tribunal.  
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.  
 
L’exercici es qualificarà d’Apte/a o no Apte/a. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.  
 
Sisè Exercici.- Reconeixement mèdic.  
Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses 
col·legiats/des, per comprovar que no es detecta en els/les aspirants l’existència 
de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’Annex IV de les bases 
generals.  
 
Prèviament a la realització d’aquest exercici, el tribunal farà pública una llista 
dels/de les aspirants que haguessin superat els exercicis anteriors per ordre 
numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent inclosa la fase 
de concurs, i cridarà els/les primers/es del llistat, en nombre igual al de places a 
cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic.  
 
Els/Les professionals als/a les quals s’encarregui la realització de la prova 
mèdica, lliuraran al tribunal un informe de cada un/a dels/de les aspirants.  
 
L’exercici es qualificarà d’Apte/a o no Apte/a.  
 
En cas que algun/a aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el/la 
següent de la llista que hagi superat els exercicis anteriors per tal que el realitzi.  
 
Setè Exercici.- Curs Selectiu. 
 Consistirà en la superació del curs bàsic de formació d’Agent que organitza 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per aquells/es aspirants que, havent 
superat tots els anteriors exercicis, no hagin acreditat haver realitzat i superat 
amb anterioritat l’esmentat curs.  
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat 
resta sotmès al Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de règim interior de l’ l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici 
de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació 
administrativa.  



 

 
 

 
El curs selectiu pot incloure la realització de pràctiques al municipi, tutelades per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  
 
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les 
aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.  
 
Vuitè Exercici.- Període de pràctiques.  
 
Un cop superat el curs de formació bàsica, els/les aspirants han de realitzar un 
període de pràctiques de dotze mesos al municipi.  
 
La qualificació final serà d’Apte/a o no Apte/a.  
 
ANNEX I 
 
Primera part : Dret Constitucional i Administratiu 
Temes 
1.- La Constitució espanyola de 1978: Principis generals. Drets i deures 
fonamentals dels espanyols. 
2.- La possible suspensió dels drets de la Constitució espanyola. 
3.- Els Poders de l’Estat: el Poder Legislatiu, el Poder Executiu i el Poder 
Judicial. La Corona. 
4.- Organització territorial de l’Estat espanyol. Regulació constitucional. Les 
Comunitats Autònomes. 
5.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Idees generals. Organització de la 
Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. 
6.- El Delegat del Govern a les comunitats Autònomes. Altres representants de 
l’Administració General de l’Estat a les Comunitats Autònomes. 
7.- El Dret Administratiu. La seva delimitació. Divisió de poders i principi de 
legalitat. L’Administració Pública. 
8.- El municipi. Els seus elements constitutius. La població dels municipis: les 
seves classes i les seves peculiaritats.  
9.- L’organització municipal: òrgans de govern de l’Administració municipal.  
10.- El personal al servei de l’Administració Local: classes. 
11.- Els funcionaris de l’Administració Local: classes i situacions.  Especial 
referència a les policies locals. 
 
Segona Part. Temari específic. 
Temes 
1.- Organigrama del sistema estructurat de la Policia Local. Les escales dels 
cossos de la Policia Local. 
2.- Funcions de la Policia Local.  
3.- Principis bàsics d’actuació de les Policies Locals 
4.- La Llei de seguretat vial. El Reglament General de circulació.  
5.- L’Ordenança municipal de circulació. Facultats dels Alcaldes en matèria de 
circulació. 
6.- Senyals de circulació: preeminència. Classes de senyals. 
7.- Normes generals de circulació. Especial referència a la circulació urbana. 
Disposicions generals. 
8.- L’accident de trànsit. Atestats per accidents de trànsit. Alcoholèmies: 
normativa reguladora i procediment. 



 

 
 

9.- Dret Penal i Dret Processal: consideracions sobre els seus principis i normes 
fonamentals. Textos legals bàsics. 
10.- Principals delictes i faltes contra les persones, la llibertat, la propietat i la 
seguretat. 
11.- Les detencions. Qui pot i qui ha d’efectuar detencions i quines són les 
circumstàncies que permeten o obliguen a efectuar-les. Forma i durada de les 
detencions. 
 
Tercera part: el Mon Local 
 
Temes: 
1. El Règim local de Catalunya. Institucions i normativa.  
2. La policia local. Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya i normativa de 
desplegament.  
3. El municipi de Canet de Mar. Història, cultura i societat. Organització 
municipal. Territori i administració local.  

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria 
en el BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada 
per desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I 
CIUTADANIA. 
  
Atès que l’Àrea de participació i ciutadania, per acord de la Junta de Govern de 
data 22/11/2007, té encomanades les tasques de promoció de la participació 
ciutadana, de suport a l’associacionisme, i de definició i coordinació de les 
polítiques de migracions i nova ciutadania. 
  
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en data 25 
de novembre de 2010, va aprovar la convocatòria pública per a l’exercici 2011 
de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (BOPB 07/12/2010). 
 
Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, desenvolupa, 
entre d’altres, les bases de subvencions corresponents als àmbits de 
participació i drets humans, i diversitat i ciutadania. 
   
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Participació i Ciutadania, 
s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de subvencions per al 
desenvolupament dels següents projectes de Participació i Ciutadania per 
l’import que s’apunta, i segons el detall que s’annexa. 
 



 

 
 

Àmbit Programa o finalitat Quantitat del 
suport 

Participació 9a Mostra d’Entitats: procés de constitució de la 
Coordinadora d’Entitats. 9.000,00 € 

Diversitat i Ciutadania Desplegament mesures alternatives Ordenança 
de Convivència Ciutadana i Civisme. 

Suport tècnic en 
mediació. 

Diversitat i Ciutadania Pla Municipal de Ciutadania: acollida i cohesió 
social. 7.000,00 € 

 
4.- APROVACIÓ SOL·LICITUD D’AJUTS EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES 
LOCALS DE JOVENTUT – DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2011 (XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebra tel 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política 
local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats del 
seu territori.  
 
Vist que, pel que fa a l’expressió de l’oferta la Diputació de Barcelona, aprova 
anualment un Catàleg de suport als serveis i a les activitats que comprèn la 
relació completa, ordenada i sistemàtica d’accions de suport concertables en el 
marc del Pla de Concertació, agrupades en programes de concertació, que 
aspiren a oferir una resposta integral a les necessitats i problemàtiques de 
l’àmbit local. El Pla de concertació es proposa contribuir a la prestació de 
serveis i activitats dels municipis amb l’edició d’un Catàleg de suport per a l’any 
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 25 
de novembre de 2011,  ha pres, entre d’altres, els següents acords: 
 

Primer.- APROVAR la modificació del Regim de concertació de l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern de 29/10/2009, per 
adaptar-lo als canvis operats en el Catàleg 2011 i a la posada en funcionament 
de la plataforma de tramitació CONCERT@, el redactat íntegre del qual es 
transcriu a continuació [...]. 
 
Segon.- APROVAR la convocatòria publica de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 per a l’any 2011 [...] 
 
Tercer.- APROVAR el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (Annex I). 
 
Quart.- APROVAR el model de sol・licitud SOL-Y-001, el model t’instancia GEN-
C-001 (Annex II) i la relació de procediments relacionats amb la convocatòria 
(Annex III). 



 

 
 

 
Cinquè.- DISPOSAR que els crèdits màxims associats a les accions de suport 
econòmic previstes en aquesta convocatòria resten condicionats a l’aprovació 
definitiva del pressupost 2011 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
bases d’execució i altres disposicions aplicables a l’execució del pressupost i es 
determinaran en un acord posterior que s’elevarà a aprovació de la primera 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de l’any 2011.  
 
Sisè.- HABILITAR, en dependencies de la Diputació, un punt d’accés a Internet 
amb assistència personalitzada i l’equipament necessari per tramitar sol・licituds 
mitjançant la plataforma CONCERT@. 
 
Setè.- La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la Presidència, es 
reserva l’opció de d’habilitar i aprovar altres canals per a la presentació de les 
sol・licituds, així com la modificació d’aspectes procedimentals i de gestió en 
relació amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu d’afavorir una 
major eficàcia i eficiència en la gestió de les accions de suport derivades de la 
convocatòria. Aquesta resolució cera publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província i a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
Vuitè.- INCORPORAR a la Seu Electrònica de la Diputació el servei de 
tramitació electrònic associat a la plataforma CONCERT@ i publicar-ne la relació 
de procediments relacionats amb la present convocatòria, els models de 
documents a utilitzar, el regim de concertació i els mitjans per a la tramitació. 
 
Novè.- HABILITAR al Servei de Govern Local per a que adapti el modelari 
administratiu intern associat en allò que sigui necessari. 
 
Desè.- COMUNICAR aquests Acords als ens que s’han adherit al Protocol 
general. 
 
Onzè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 

 
Atès que la documentació d’ajuts sol·licitats per  la Regidoria de Joventut 
s’ajusta a les línies d’actuació recollides dins del catàleg de suport als serveis i 
a les activitats locals  2011 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les següents sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de 
polítiques locals de joventut 
 
 Ajuts amb suport econòmic 

Programa de millora de l’activitat firal  Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Desenvolupament de plans locals de joventut o 
programes d’activitats 

   



 

 
 

Projecte 2011 10.000 € 6.000 € 60 

Punts d’Informació i dinamització juvenil als 
centres d’educació secundària (PIDCES) 

   

Programa PIDCES 2011-2012 – L’IES es mou 4.000 € 2.000 € 50 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 
 
5.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUTS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA DE 
MUNICIPIS 2011.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política 
local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats del 
seu territori.  
 
Vist que, pel que fa a l’expressió de l’oferta la Diputació de Barcelona, aprova 
anualment un Catàleg de suport als serveis i a les activitats que comprèn la 
relació completa, ordenada i sistemàtica d’accions de suport concertables en el 
marc del Pla de Concertació, agrupades en programes de concertació, que 
aspiren a oferir una resposta integral a les necessitats i problemàtiques de 
l’àmbit local. El Pla de concertació es proposa contribuir a la prestació de 
serveis i activitats dels municipis amb l’edició d’un Catàleg de suport per a l’any 
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 25 
de novembre de 2010, ha pres, entre d’altres, els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la modificació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitat del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern de 29/10/2009 per 
adaptar-lo als canvis operats al Catàleg 2011 i a la posada en funcionament de 
la plataforma de tramitació CONCERT@  (....) 
  
Segon.- Aprovar la convocatòria pública de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de concertació Xarxa de Municipis de Qualitat 2008-2011 (...) 
els models normalitzats de sol·licitud i de gestió associats a la convocatòria 
pública per a l’exercici 2010 per a la concertació de les Accions de suport 
incloses en el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, sense 
perjudici que els centres gestors, prèvia homologació, facin en determinats 
supòsits (annex 1) i posar a disposició dels centres gestors el model 
administratiu intern corresponent. 
 



 

 
 

Tercer.- Aprovar el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Quart.- Aprovar el model de sol·licitud SOL-Y-001, el model d’instància GEN-C-
001 i la relació de procediment relacionats amb la convocatòria.  
 
Cinquè.- Disposar que els crèdits màxims associats a les accions de suport 
econòmic previstes en aquesta convocatòria resten condicionats a l’aprovació 
definitiva del pressupost 2011 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
bases d’execució i altres disposicions aplicables a l’execució del pressuposti es 
determinaran en un acord posterior que s’elevarà a aprovació de la primera 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de l’any 2011.  . 
 
Sisè.- Habilitar en dependències de la Diputació, un punt d’accés a Internet amb 
assistència personalitzada i l’equipament necessari per tramitar les sol·licituds 
mitjançant la plataforma CONCERT@ 
 
Setè.- La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la Presidència, es 
reserva l’opció d’habilitar i aprovar altres canals per a la presentació de les 
sol·licituds, així com la modificació d’aspectes procedimentals i de gestió en 
relació amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu d’afavorir una 
major eficàcia i eficiència en la gestió de les accions de suport derivades de la 
convocatòria. Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província i a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
Vuitè.- Incorporar a la Seu Electrònica de la Diputació el servei de tramitació 
electrònic associat a la plataforma CONCERT@ i publicar-ne la relació de 
procediments relacionats amb la present convocatòria, els models de documents 
a utilitzar i el règim de concertació i els mitjans per a la tramitació. 
 
Novè.- Habilitar al Servei de Govern Local per a què adapti el modelari 
administratiu intern associat en allò que sigui necessari. 
 
Desè.- Comunicar aquests acords als ens que s’han adherit al Protocol general 
 
Onzè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de la Diputació  l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 

 
Vista la documentació de referència i examinats els programes de suport a les 
polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, Serveis i Via Pública, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de polítiques 
locals de Promoció Econòmica i Turisme: 
 
 Ajuts amb suport econòmic 
 
Programa de millora de l’activitat firal  Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Programa fires local    



 

 
 

Ajuts per accions de foment de fires locals 12.000 € 6.000 € 50 

Programa dinamització del teixit comercial     

Ajuts per a l’acció de suport a les Polítiques 
comercials en un centre comercial urbà. 

26.000 € 12.000 € 50 

Programa de serveis municipals de consum    

Ajuts per a suports dels serveis municipals de 
consum.  

9.100 € 9.100 € 100 

Programa de suport a les polítiques de 
mercat de treball 

   

Ajuts al Serveis Locals d’Ocupació 

Dinamització del mercat laboral 

12.600 € 6.300 € 50 

Programa de suport a les polítiques locals de 
turisme 

   

Ajuts per al desenvolupament i la promoció 
turística del territori. 

6.000 € 3.000 € 50 

 
 Ajuts amb suport tècnic: 

 
Programa Mercats Municipals  

Servei d’orientació per a la modernització de mercats municipals 

Formació i sensibilització als venedors durant el procés de reforma dels mercats 
municipals 

Programa Control i disciplina de mercat 

Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercials 

Etiquetatge de carn de vacum i peix 

 
 Activitats de cessió i préstec de béns: 

 
Mercats municipals 

Estand per a la promoció dels mercats municipals 

 
SEGON.-  Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 



 

 
 

 
QUART.- Notificar el present acord als interessats. 
 
6.- APROVACIÓ SOL·LICITUD AJUTS EN L’ÀMBIT DE MEDI AMBIENT 
XBMQ 2011 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre 
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i 
les activitats locals i el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, renovant la 
seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que 
afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima 
qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2008-
2011. 
 
Atès que amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i 
altres ens locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, 
tant de suport econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant 
els treballs en xarxa i l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de 
qualitat que ens permetin assolir els objectius estratègics de Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de 25 de novembre de 2010 
aprova el text del Règim de concertació i de la convocatòria de l’any 2011 
(BOPB de data 7/12/2010) 

 
Atès que la documentació d’ajuts sol·licitats per  la Regidoria de Medi Ambient 
s’ajusta a les línies d’actuació recollides dins del catàleg d’activitats 2011, 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 les següents sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de 
polítiques locals de Medi Ambient: 
 
 Ajuts amb suport econòmic 

  
 Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Programa de Mitigació i adaptació al canvi 
climàtic i sostenibilitat  

   

Ajuts per a la implantació de mesures 
mitigadores del canvi climàtic i ambientalització 
local: “Suport a la millora energètica de la 
climatització en varis equipaments municipals a 
Canet de Mar”. 

7.000,00 € 7.000,00 € 100% 



 

 
 

Educació i divulgació ambiental    

Ajuts per a activitats de sensibilització i 
divulgació ambiental: “campanya de reforç de 
la recollida selectiva dels residus a Canet de 
Mar” 

17.000 € 15.000 € 88,23% 

Desenvolupament d’accions local en 
sistemes hídrics i atmosfèrics 

   

Ajuts d’avaluació de la qualitat dels sistemes 
hídrics: “estudi per a la protecció i restauració 
dels rials i el seu entorn”. 

5.000 € 5.000 € 100% 

 
SEGON.-  Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
7.- APROVACIÓ SOL·LICITUD AJUTS EN L’ÀMBIT D’ESPORTS XBMQ 2011 
 
Atès que l’Àrea d’esports, per acord de la Junta de Govern de data 22/11/2007, 
té encomanades les tasques de promoció de l’esport,. 
  
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en data 25 
de novembre de 2.010, va aprovar la convocatòria pública per a l’exercici 2011 
de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 302, 18/12/2009). 
 
Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, desenvolupa, 
entre d’altres, les bases de subvencions corresponents a l’àmbit d’esports. 
   
De conformitat amb la Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de subvencions per al 
desenvolupament dels següents projectes d’Esports per l’import que s’apunta, i 
segons el detall que s’annexa. 
 

Programa o finalitat Quantitat del suport 
XIII Marxa Popular 1.000,00€ 
II RACE Canet, 10km, Cursa Popular 1.500,00€ 
Equitació adaptada 500,00€ 
Material Esportiu 5.030,00€ 
TOTAL 8.030,00€ 

 
8.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUTS EN ÀMBIT DE CULTURA DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS 2011.  
 



 

 
 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política 
local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats del 
seu territori.  
 
Vist que, pel que fa a l’expressió de l’oferta la Diputació de Barcelona, aprova 
anualment un Catàleg de suport als serveis i a les activitats que comprèn la 
relació completa, ordenada i sistemàtica d’accions de suport concertables en el 
marc del Pla de Concertació, agrupades en programes de concertació, que 
aspiren a oferir una resposta integral a les necessitats i problemàtiques de 
l’àmbit local. El Pla de concertació es proposa contribuir a la prestació de 
serveis i activitats dels municipis amb l’edició d’un Catàleg de suport per a l’any 
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 25 
de novembre de 2011,  ha pres, entre d’altres, els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la modificació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitat del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern de 29/10/2009 per 
adaptar-lo als canvis operats al Catàleg 2011 i a la posada en funcionament de 
la plataforma de tramitació CONCERT@  (....) 
  
Segon.- Aprovar la convocatòria pública de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de concertació Xarxa de Municipis de Qualitat 2008-2011 (...)els 
models normalitzats de sol·licitud i de gestió associats a la convocatòria pública 
per a l’exercici 2010 per a la concertació de les Accions de suport incloses en el 
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, sense perjudici que els 
centres gestors, prèvia homologació, facin en determinats supòsits (annex 1) i 
posar a disposició dels centres gestor el model administratiu intern corresponent. 
 
Tercer.- Aprovar el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Quart.- Aprovar el model de sol·licitud SOL-Y-001, el model d’instància GEN-C-
001 i la relació de procediment relacionats amb la convocatòria.  
 
Cinquè.- Disposar que els crèdits màxims associats a les accions de suport 
econòmic previstes en aquesta convocatòria resten condicionats a l’aprovació 
definitiva del pressupost 2011 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
bases d’execució i altres disposicions aplicables a l’execució del pressuposti es 
determinaran en un acord posterior que s’elevarà a aprovació de la primera 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de l’any 2011.  . 
 
Sisè.- Habilitar en dependències de la Diputació, un punt d’accés a Internet amb 
assistència personalitzada i l’equipament necessari per tramitar les sol·licituds 
mitjançant la plataforma CONCERT@ 
 



 

 
 

Setè.- La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la Presidència, es 
reserva l’opció d’habilitar i aprovar altres canals per a la presentació de les 
sol·licituds, així com la modificació d’aspectes procedimentals i de gestió en 
relació amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu d’afavorir una 
major eficàcia i eficiència en la gestió de les accions de suport derivades de la 
convocatòria. Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província i a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
Vuitè.- Incorporar a la Seu Electrònica de la Diputació el servei de tramitació 
electrònic associat a la plataforma CONCERT@ i publicar-ne la relació de 
procediments relacionats amb la present convocatòria, els models de documents 
a utilitzar i el règim de concertació i els mitjans per a la tramitació. 
 
Novè.- Habilitar al Servei de Govern Local per a què adapti el modelari 
administratiu intern associat en allò que sigui necessari. 
 
Desè.- Comunicar aquests acords als ens que s’han adherit al Protocol general 
 
Onzè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de la Diputació  l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 

 
Vista la documentació de referència i examinats els programes  de suport a les 
polítiques locals de Cultura,  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 sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de Cultura 
següents:  
 

Programa Ajut Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Desenvolupament 
cultural local 

Foment al 
desenvolupament de la 
cultura local 

11.078,00€ 5.539,00€ 50 

Museus i patrimoni 
cultural moble 

Activitats dels museus 
de la Xarxa de Museus 
Locals 

 

10.000,00€ 5.000,00€ 50 

Difusió artística dels 
muncipis Festivals artístics 35.280,00€ 5.000,00€ 14 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
9.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC CONCEDIT L’ANY 
2010, DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIA D’AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (XBMQ), ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ens va notificar en data 20 de maig de 
2010, els acords adoptats pel Ple en sessió de data 29 d’abril de 2010, entre els 
quals s’aprovava la reedició del Programa complementari d’urgència social per 



 

 
 

l’any 2010, en l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que la Diputació ens notifica que la proposta d’ajut corresponent al nostre 
municipi, segons la ràtio poblacional de menors de 65 anys, és de la següent 
quantitat: 
 
CODI XBMQ Ajuntament Tram població NIF Subvenció per ràtio 
10/Y/66332 Canet de Mar 13.548 P0803900J 25.433,08 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 3 
de juny de 2010 va aprovar l’acceptació del suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona, corresponent a aquest programa i les condicions per a la seva 
execució i justificació, establertes en el règim de concertació d’aquests ajuts per 
a l’any 2010. 
 
Atès que per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, cal que 
el beneficiari presenti un certificat del Secretari/Interventor de l’ens, segons 
Model aportat per la Diputació de Barcelona, on consti el següent: 
 

- les despeses generades per les activitats subvencionades. 
- que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona 

tots els documents originals justificatius de les obligacions referides 
en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

 
Atès que el termini d’execució de la despesa subvencionada serà dins l’exercici 
2010 i que el termini màxim per a presentar aquesta documentació serà el 28 
de febrer de 2011. 
 
Atès que hem portat a terme el programa subvencionat, atorgant ajuts 
econòmics directes a persones individuals o famílies i donant cobertura a les 
situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques. 
 
Atès que adjuntem la documentació requerida per tal de justificar el suport 
econòmic atorgat. 
 
Vista la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de Benestar Social. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquest ajut i 
aportar els documents necessaris per a la justificació de la despesa. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, per 
al balanç de situació econòmica. 



 

 
 

 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 10 FINS AL DIA 14 DE GENER 
DE 2011 
 

Núm. Data Resum Signatura 
7 10/01/2011 Transmissió plaça aparcament riera Gavarra 4-14 Alcalde 
8 10/01/2011 Unió civil Alcalde 
9 10/01/2011 Unió civil Alcalde 

10 10/01/2011 Targeta aparcament Cati Forcano 
11 10/01/2011 Devolució garantia definitiva La Vola 1981, SA Alcalde 
12 11/01/2011 Baixa padró Alcalde 
13 11/01/2011 Rectificació de l'import de pagament 

Responsabilitat Patrimonial al Col·legi Yglesias 
Alcalde 

14 11/01/2011 Autorització ús envelat DEKAA Alcalde 
15 11/01/2011 Manament de pagament a justificar Alcalde 
16 11/01/2011 Obres menors Cati Forcano 
17 11/01/2011 Rectificació Decret 1046/2010 Alcalde 
18 12/01/2011 Venda nínxol Cati Forcano 
19 12/01/2011 Reversió nínxol Cati Forcano 
20 12/01/2011 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
21 12/01/2011 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
22 12/01/2011 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
23 12/01/2011 Retorn import matrícula UGG  Alcalde 
24 13/01/2011 Trienni  Alcalde 
25 13/01/2011 Llicències de gas Cati Forcano 
26 13/01/2011 Llicències ENHER Cati Forcano 
27 13/01/2011 Llicències Enher Cati Forcao 
28 13/01/2011 Aprovació despeses Nadal Alcalde 
29 13/01/2011 Requeriment documentació Archimovil, SA Alcalde 
30 14/01/2011 Nomenament secretària com a lletrada contenciós 

360/2009 
Alcalde 

31 14/01/2011 Desestimació ratificació sanció Procediment 
sancionador R. Torre, xx  

Cati Forcano 

32 14/01/2011 Desestimació recurs imposició sanció, R. Torre, xx Cati Forcano 
33 14/01/2011 Nòmina plans ocupacionals 2010 Alcalde 
34 14/01/2011 Informar favorablement modificació preus taxis any 

2011  
Alcalde 

35 14/01/2011 Requeriment documentació a Fraikin  Alcalde 
 



 

 
 

11.- 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 12.10 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 


