
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE MARÇ DE 2007 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21:39 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la Corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament llicències d’obres 
4) Aprovació modificació projecte de reparcel.lació sector U-7 Industrial 
5) Sol.licitud subvenció plans ocupacionals 
6) Atorgament bestreta subvenció AMPA col.legi Misericòrdia 
7) Acceptació subvenció corporacions locals titulars de llars d’infants curs 06-

07 
8) Designació representants municipals per al Consell Escolar municipal 
9) Validació signatura del conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 

Consell Comarcal sobre transport adaptat 



10) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 7 
de març de 2007 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
  
Vista la relació de despeses  de data 14 de març de 2007, per import de  
159.628,05 EUR, 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 2007, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de novembre de 2006. 
  
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 14 de març de 2007, per import 
159.628,05  EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
  
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007 
  
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
3.1.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROJECTE AMB LLICÈNCIA D’OBRES 
NÚMERO 211/04 PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES I 5 PLACES APARCAMENT AL SOLAR 
UBICAT A L’AVINGUDA DOCTOR FLEMING NÚMERO 4. 
  
 Vista la instància presentada pel senyor Josep Freixes Peguera en nom i 
representació de la mercantil Sirplay Prinicipal Díez S.L.amb la qual presenta 
modificació de projecte d’obres amb llicència d’obres número 211/04 per a la 
construcció de 4 habitatges i 5 places d’aparcament al solar ubicat a l’Avinguda 
Doctor Fleming número 4. 



 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de febrer de 2006 va 
autoritzar la transmissió de la llicència d’obres número 211/04 a l’esmentat 
societat, amb tots els condicionaments inherents a la llicència d’obres concedida 
per la Junta de Govern Local en data 15 de juny de 2005, amb l’advertiment que 
la caducitat de la llicència d’obres era en data 15 de juny de 2007. 
  
Vist l’informe del tècnic municipal de data 18 de gener de 2007 el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’una modificació de 
projecte bàsic i executiu amb llicència d’obres majors número 211/04 de data 15.06.2005. 
 
Revisada la nova proposta del tècnic redactor; aquesta presenta la eliminació de la planta 
soterrani i es documenta mitjançant certificat i plànols de. 
 
0.- situació i emplaçament. 
1. planta baixa (distribució i superfícies). 
2. planta primera i segona (distribució i superfícies). 
3. planta tercera i sotacoberta ((distribució i superfícies). 
4. planta primera i segona (cotes). 
5. planta tercera i sotacoberta (cotes). 
6. façanes. 
7. secció a-a’. 
 
La modificació s’ajusta a la normativa que li es d’aplicació. En conseqüència s’informa 
favorable”. 

 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia 226/2007, de data 2 de març, ha estat 
atorgat el permís d’instal·lació municipal per l’activitat d’aparcament, preceptiu i 
previ a la concessió de la llicència d’obres. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 7 de març de 
2007. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de juliol i l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
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 tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  



ÚNIC.- Aprovar les modificions del projecte d’obres amb llicència d’obres número 
211/04 presentat per la mercantil Sirplay Principal Díez S.L. per a la construcció 
d’un edifici de quatre habitatges i cinc places d’aparcament, al solar ubicat a 
l’Avinguda Doctor Fleming número 4, d’acord amb el projecte modificat redactat i 
dirigit per l’arquitecte Lluís Lliboutry i Aragay, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, tot i tenint present que la llicència d’obres caduca en data 15 de 
juny de 2007. 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ SECTOR U-
7 INDUSTRIAL. 
 
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar en data 22 de maig de 
2002, el Pla Parcial del sector U-7 zona industrial i la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en data 3 de setembre de 2003, va aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació del sector. 
 
Atès que durant l’execució de les obres, s’ha constatat un seguit de punts que 
donà lloc a la conveniència de tramitar una modificació del Pla parcial, aprovat 
provisionalment pel Ple Municipal  en data 30 de novembre de 2006 el Text Refós, 
i pendent de l’aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
Atès que la modificació del Pla Parcial del sector implica portar a terme una 
operació jurídica complementària del projecte de reparcel.lació per ajustar les 
noves determinacions de planejament, preservant l’equidistribució de beneficis i 
càrregues a les parcel·les resultants. 
 
En aquest sentit, la modificació del planejament ha comportat bàsicament les 
següents alteracions: 
 

 S’ha modificat l’àmbit del sector, ajustant-lo lleugerament pel costat nord, a 
prop de la riera Figuerola, per tal adaptar-se als llindars de propietats reals. 
En aquest sentit, l’ajust de l’àmbit del sector no ha comportat l’aparició de 
nous propietaris afectats. 

 Com a conseqüència de l’anterior, s’ha modificat la superfície de la 
zonificació industrial GII.2, que s’ha reduït 273 m2. aquesta reducció de 
superfície afecta al sostre de la parcel·la 28 que es redueix 
proporcionalment. Aquesta modificació afecta a les parcel·les número 28 i 
30. 

 S’ha modificat l’ordenació d’una part de la zona G.III en el sentit de 
desplaçar el vial de servei cap al límit del polígon i s’unifiquen les parcel·les 
2 i 3 per tal de flexibilitzar la implantació d’activitats. Aquesta modificació no 
afecta quantitativament al sòl ni al sostre industrial que es mantenen. Com 
a conseqüència han estat objecte d’agrupació les finques resultants 
adjudicades número 2 i 3. 

 S’ha ampliat l’àmbit pel costat sud, incorporant una petita franja de terreny 
per tal d’incloure en el sector U7 industrial la resta d’un finca, quin sobrant 
exterior en la primera delimitació del sector, s’ha quedat sense accés des 
del vial públic. L’ampliació de l’àmbit és de 297,71 m2. Aquesta ampliació 



de superfície afecta al sostre de la parcel·la 22 que augmenta 
proporcionalment. Aquesta modificació afecta a una única parcel·la, la 
número 22. 

 S’ha modificat el límit del sector per possibilitar l’accés a Cal Biel Misser, 
aquesta modificació no suposa cap canvi en la superfície total de l’àmbit i 
es manté la dotació de zones verdes. 

 La xarxa elèctrica del projecte ha situat una estació transformadora en una 
zona d’aprofitament privat qualificada amb clau GI. S’ha modificat la 
qualificació urbanística dels terrenys ocupats pel transformador amb clau 
de sistema de serveis urbans per tant es modifica la superfície de la 
zonificació industrial G.I., aquesta modificació afecta a les parcel.les 
número 18 i 20. 

 
Vist el document redactat per l’equip redactor Eipo S.L. d’operació jurídica 
complementària per tal de reequilibrar aquestes variacions en els aprofitaments de 
les diferents parcel·les adjudicades afectades per aquesta modificació, operació 
que comporta les determinacions següents: 
 

1. L’agrupació de les parcel·les resultants d’ús industrial número 2 i 3 que 
constitueixen les registrals número 10.373 i 10.374, respectivament, al tom 
2174, llibre 245, foli 88 per la registral 10.373 i foli 93 per la registral 
10.374. La superfície corresponent a aquestes finques, i el seu sostre, és 
objecte d’una redistribució a la parcel·la agrupada 2-3, que s’adjudica en 
indivís als mateixos titulars en proporció a les superfícies de les parcel·les 
número 2 i 3. 

2. Modificació de la superfície de la parcel·la 28 i dels llindars de les 
parcel·les resultants número 28 i 30 que s’adapten al nou àmbit. 

3. Modificació de la superfície i dels llindars de les parcel·les 18 i 20 i creació 
de nova finca destinada a serveis urbans on s’ubica la instal·lació en 
superfície d’un centre de transformació al·lostèrica situat entre les finques 
resultants 18 i 20. 

4. Canvi del total sostre edificable, que passa a ser de 58.094,19 m2st, en 
front els 58.147,26 m2st que van objecte d’assignació a través del projecte 
de reparcel.lació. En concret, es modifica el sostre edificable de les finques 
resultants números 18,20,22 i 28. 

5. El 10% d’aprofitament mig corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar es 
localitza a les parcel·les adjudicades núms. 3,15,28. Aquesta última 
parcel·la (núm.28), ha vist reduïda la superfície i, per tant, la seva 
edificabilitat respecte al projecte de reparcel.lació, que ha estat objecte de 
compensació econòmica. 

6. Així mateix, s’efectua un càlcul de les diferències d’adjudicació, en unitats 
de valor, respecte al projecte reparcel·latori, que suposa el nou àmbit i que 
afecta a alguns propietaris per excés d’adjudicació i a altres per defecte, en 
funció del nou percentatge d’adjudicació i es compensen en metàl·lic, 
aplicant el valor equivalent al que consta al projecte de reparcel.lació 
aprovat. 

7. Els saldos provisionals del compte de liquidació de les finques es 
modifiquen també com a conseqüència de la incorporació del repartiment 
de les noves càrregues d’urbanització. 



8. El repartiment respectiu entre cada una de les finques adjudicades, 
s’efectua en proporció al seu valor, en unitats de valor.  

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de març de 2007 el contingut del 
qual és: 
 

“L’Ajuntament de Canet ha tramitat una modificació puntual del Pla Parcial del Sector 
industrial U-7 que a data d’avui es troba pendent d’aprovació definitiva per part de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, (va requerir la presentació d’un text refós subsanant 
algunes deficiències). 

Com a conseqüència de la modificació de Pla Parcial en tràmit per aquest ajuntament ha 
estat necessari redactar un Modificació del Projecte de Reparcel·lació per tal de corregir la 
equidistribució de beneficis i càrregues imposades pel planejament en el Sector U7 i fer-les 
concordants amb les determinacions del planejament modificat. 

Les modificacions de Pla Parcial suposaven l’alteració de la configuració de diverses 
parcel·les: 

Concretament: 

 S’ha modificat l’àmbit del Sector, ajustant-lo lleugerament el costat nord, a prop de la 
riera Figuerola, per tal d’adaptar-se als llindars de propietat reals. 

 Com a conseqüència de l’anterior, s’ha modificat la superfície de zona industrial G.II.2 
que s’ha reduït 273 m2, aquesta reducció de superfície afecta al sostre de la parcel·la 28 que 
es redueix proporcionalment. Aquesta modificació afecta a les parcel·les 28 i 390. 

 S’ha modificat l’ordenació d’una part de la zona G.III en el sentit de desplaçar el vial de 
servei cap al límit del polígon i d’unificar les parcel·les 2 i 3 per tal de flexibilitzar la 
implantació d’activitats. Aquesta modificació no afecta quantitativament al sòl ni al sostre 
industrial que es mantenen. Com a conseqüència han estat objecte d’agrupació les finques 
resultants 2 i 3. 

 S’ha ampliat l’àmbit pel costat sud, incorporant una petita franja de terreny per tal 
d’incloure en el sector U7 la resta d’una finca, quin sobrant exterior, en la primera delimitació 
del sector , s’havia quedat sense accés  des de vial públic. L’ampliació de l’àmbit és de 
297,71 m2. Aquesta ampliació de superfície afecta al sostre de la parcel·la 22 que augmenta 
proporcionalment. Aquesta modificació afecta únicament a la parcel·la 22. 

 S’ha modificat el límit del sector per possibilitar l’accés a Can Biel Misser, aquesta 
modificació no suposa cap canvi en la superfície total de l’àmbit i es manté la dotació de 
zones verdes. 

 La xarxa elèctrica del projecte ha situat una estació transformadora en una zona 
d’aprofitament privat qualificada amb clau GI. S’ha modificat la qualificació urbanística dels 
terrenys ocupats pel transformador amb clau de sistema de serveis urbans per tant es 
modifica la superfície de la zona industrial G.I, aquesta modificació afecta a les parcel·les 18 i 
20. 

Ha resultat necessari redefinir les fitxes de les parcel·les 2-3, 18, 20, 22, 28, 30 i crear la 
finca ST ( serveis tècnics). 

També ha estat necessari ajustar el coeficients de participació de totes les finques, en un 
percentatge molt petit, a la nova distribució d’aprofitaments, i per tant a ajustar també les 
comptes de liquidació provisional a que estant afectes les finques. 

Examinat el document referenciat es constata que:  

 Tot i el títol del document cal entendre’l com una modificació del Projecte de 
reparcel·lació i tramitar-lo com a tal ja que no s’ajusta al contingut de l’art 168 del vigent 
reglament de la Llei d’Urbanisme.  

 La descripció dels terrenys s’ajusta al text refós del pla parcial en tràmit. 



 El repartiment d’aprofitaments alterats es realitza seguint els criteris del document de 
reparcel·lació definitivament aprovat. L’ajuntament veu reduïda la seva adjudicació relativa al 
10% d’aprofitament i rep la corresponent compensació econòmica en alterar-se els límits i 
superfície de la finca adjudicada núm. 28. 

 Els propietaris de les parcel·les adjudicades 18 i 20 també reben compensacions 
econòmiques per a la reducció que suposa la creació de la finca de Serveis tècnics on s’ha 
emplaçat la ET. 

 Els propietaris de la parcel·la 22 han de compensar econòmicament l’adjudicació del 
sòl incorporat al polígon com a conseqüència de l’ajust en els límits de la seva finca. 

En conseqüència, des de l’aspecte tècnic s’informa favorablement l’aprovació inicial de la 
modificació del Projecte de Reparcel·lació presentat 
S’ha de sol·licitar els corresponents certificats de domini i càrregues actualitzats, i incorporar 
la relació d’interessats.” 

Vist l’informe jurídic de data 12 de març de 2007, el contingut del qual és: 
 

“Primer.- D’acord amb l’article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, els projectes de reparcel·lació es poden rectificar 
mitjançant operacions jurídiques complementàries, segons les regles establertes en el seu 
apartat primer, havent-se de formular la modificació del projecte de reparcel·lació quan els 
canvis proposats excedeixin dels supòsits recollits en aquell apartat. Essent que el canvi 
proposat excedeix allò establert en l’apartat primer de l’article 168, puix que la rectificació té 
per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, i afecta la 
participació de les persones titulars de finques aportades en la comunitat reparcel·latòria i la 
quantificació de l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, ni que sigui a nivell 
del tercer decimal després de la coma. En conseqüència cal estar, per a la seva tramitació, a 
allò previst en l’apartat segon del mateix article, segons el qual la modificació del projecte de 
reparcel·lació es sotmet al mateix procediment i té els mateixos efectes que la seva 
aprovació originària. 
 
Segon.- En aquest sentit, i donat que la reparcel·lació del Sector U7 “Industrial”, de la que 
se’n deriva la present modificació, es tracta d’un instrument de gestió urbanística, per a la 
seva  tramitació cal estar als postulats de l’article 113 LUC, segons el qual: 
 
a) l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, així com la definitiva, correspon a 
l’Ajuntament. L’òrgan competent és l’Alcaldia, si bé res impedeix la seva delegació en la 
Comissió de Govern, com és el cas, puix que així ho determina l’article 21.1.j) LBRL 
(instruments de gestió). Al respecte cal fer constar que l’alcalde mitjançant Decret 40/2003, 
de 17 de juny, delegà aquesta competència en la junta de govern local.  
 
b) entre l’aprovació inicial i la definitiva el projecte s’ha de sotmetre a informació pública pel 
termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència als interessats, amb citació 
personal. 
 
c) la notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’ha de produir en el termini de dos mesos 
des de l’acabament del termini d’informació pública. En cas contrari s’entén que el projecte 
ha quedat denegat per silenci administratiu. 
 
Tercer.- Atès que aquesta modificació del projecte de reparcel·lació es presenta motivada 
per la modificació del pla parcial del sector U7 “Industrial” – Text refós, que està pendent de 
l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, l’acord de 
l’aprovació definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació haurà de posposar-se en tot cas fins 
a l’aprovació definitiva d’aquell instrument derivat de planejament urbanístic. 
 
Quart.- Quant al tractament hipotecari, caldrà consignar, de nou, sobre les finques 
aportades, la nota marginal a la que es refereix l’article 5 del R.D. 1093/1997, de 4 de juliol, 
per considerar que torna a iniciar-se un nou procediment de reparcel·lació. Els efectes 
d’aquesta nota marginal, com no podria ser altrament, es limitaran a la publicitat notícia pura. 



A aquests efectes cal recordar el contingut de l’article 4 del Decret 303/1997, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l’execució urbanística 
(RMEU), segons el qual el projecte contindrà l’enumeració dels afectats per la reparcel·lació, 
bé pel seu caràcter de propietaris de les finques aportades, bé en concepte de titulars d’altres 
drets, i especificarà les seves circumstàncies personals conforme al que estableix la 
legislació hipotecària.” 

 
De conformitat amb el que es disposen els articles 113 i concordants de la Llei 
2/2002 d’Urbanisme de 14 de març, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del projecte de reparcel.lació del 
sector U-7 “zona industrial” redactat per Eipo S.L. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al B.O.P. i al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial, i deixar els expedients a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar, per tal de deduir-ne al·legacions. Transcorregut el termini i en cas de no 
presentar-se cap al·legació ni reclamació, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
TERCER.- Simultàniament notificar l’acord a la totalitat de les persones 
interessades i afectades per aquesta reparcel.lació, en particular als titulars que 
els hi variï el coeficient de participació en el compte de liquidació provisional a 
resultes de la present modificació del projecte de reparcel·lació, bo i posposant 
fins a l’aprovació del compte de liquidació definitiva, l’exigència dels imports 
corresponents a les diferències en les  quotes urbanístiques exigibles, quan no es 
produeixi una alteració del coeficient de participació en la reparcel.lació. 
 
QUART.- Posposar l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació en tot cas 
fins a l’aprovació definitiva de l’instrument derivat de planejament urbanístic per 
part de la Direcció General d’Urbanisme i la seva efectivitat amb la publicació en el 
D.O.G.C. 
 
5.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PLANS OCUPACIONALS 
 
Vista la Resolució TRE/366/2007, de 8 de febrer de convocatòria per a l’any 2007 
per a al concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de 
treballadors/res desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès 
general i social en col·laboració amb entitats locals,  
 
Atès que en data 8 de juliol de 2005, es va publicar l’Ordre TRI/302/2005, de 6 de 
juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions 
destinades a la contractació de treballadors/es desocupats/ades per a la 
realització d’obres i serveis d’interès general i social  i la Resolució TRI/2098/2005, 
de 27 de juny, de desplegament de l’anterior, l’objecte de les quals és regular la 
gestió dels projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats per 
a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. 
  



Atesa l’Ordre TAS/2435/2004, de 20 de juliol, per la qual s’exceptuen determinats 
programes públics de millora de l’ocupabilitat en relació amb la utilització del 
contracte d’inserció. 
  
Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.07.2002). 
 
Vist el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, 
  
Vistes les memòries en les què es detallen les actuacions que aquesta corporació 
municipal vol incloure dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
la determinació de les accions que preveu la Resolució TRE/366/2007, de 8 de 
febrer, i que són les següents: 
 

NOM DE L’ACCIÓ                                   COST DE L’ACCIÓ        SUBV SOL.LICIT. 
 
1.- Creació d’un equip d’educadors  
     ambientals 96.221,52 €        89.497,22 € 
 
2.- Recolzament de la zona turística i 
     neteja de platges 48.505,15 € 44.861,80 € 
 
3.- Dinamització de la platja a l’estiu 
     de2007 7.511,15 € 6.011,59 € 
 
4.- Dinamització i organització de la 
     masoveria de Vil.la Flora com a  
    casal de joves de Canet de Mar 34.714,11 € 30.615,28 € 
 
5.- Atenció a l’usuari en el centre cívic 
     i cultural de Vil.la Flora 23.904,89 € 21.279,09 € 
 
6.- Atenció a les zones esportives 
     municipals 25.502,35 € 21.858,94 € 
 
7.- Promoció i millora del turisme local 7.667,13 € 6.267,57 € 
 
 
8.- Suport a la divulgació d’estudis de  
     patrimoni 34.770,12 € 30.646,40 € 
 
9.- Projecte “Passarel.les” 38.382,57 € 33.885,07 € 
 
10.- Sensibilització al teixit empresarial de  
     Canet de Mar respecte a la contractació 
     de col·lectius amb especials dificultats 
     d’inserció 26.402,87 € 22.984,53 € 



 
11.- Reforç i ampliació del servei d’ajut a 
      domicili 71.062,64 €64.840,94 €
   
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa legal 
d’aplicació, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les memòries, on es detallen les subvencions a demanar al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb allò que s’estableix la Resolució 
TRE/366/2007, 8 de febrer de convocatòria per a l’any 2007, per a al concessió de 
subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors/res 
desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en 
col·laboració amb entitats locals. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció per import de tres-cents setanta-dos mil set-
cents quaranta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims. (372.748,43 €) corresponent 
al cost de la mà d’obra desocupada que es contractarà per a l’execució dels 
projectes anteriorment descrits, d’acord amb les memòries redactades per 
l’alcaldia 
 
6.- ATORGAMENT BESTRETA SUBVENCIÓ AMPA COL.LEGI MISERICÒRDIA 
 
Sol·licitada per l’AMPA del CEIP Misericòrdia una subvenció per col·laborar en les 
despeses derivades de l’organització d’activitat en el centre educatiu i tenint en 
compte allò que es disposa en els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la subvenció anyal. 
  
Atès que l’AMPA del CEIP Misericòrdia organitza activitats durant tot el curs 
escolar, cosa que fa necessari i convenient que puguin disposar de la subvenció 
atorgada amb antelació a la convocatòria general per a l’any 2007. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer 
front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA del CEIP Misericòrdia una bestreta per import de 
1.860,00 €  en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència 
competitiva en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per patrocinar els actes organitzats per aquesta entitat durant els 
mesos de gener a juny de 2006. 



 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del 
pressupost de l’any 2007, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 616. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE 
LLARS D’INFANTS CURS 06-07 
 
Atès que mitjançant  Ordre del Departament d’Educació de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la 
creació i consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en 
centres de titularitat municipal. 
 
Atès que en base a aquesta ordre es va sol·licitar la corresponent subvenció al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 5 d’abril de 
2005, va aprovar el finançament de les places de les places de la llar d’infants de 
titularitat municipal per a diverses anualitats. 
 
Vista la Resolució EDU/419/2007, de 14 de febrer, per la qual s’atorga a 
l’Ajuntament de Canet de Mar una subvenció per import de 230.400,00€  a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució EDC/280/2006 
de la consellera d’Educació d’un import de 230.400,00€, a les corporacions locals 
titulars de llars d’infants. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
8.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS PER AL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 28 de setembre de 2006 va 
aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern del Consell 
Escolar Municipal (CEM) de Canet de Mar. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no es van presentar 
al·legacions al text aprovat inicialment. 
 
Atès que la modificació d’aquest reglament de règim intern del CEM es va publicar 
íntegrament al BOP número 33 de data 7 de febrer de 2007, per la qual cosa va 
quedar definitivament aprovat. 



 
Atès que l’article 3.1 lletres a) i b) d’aquest Reglament disposa el següent: 
 

1. El CEM es compon d’un mínim de 32 vocals, ultra l’alcalde o la persona en qui aquest 
delegui, que haurà de ser un regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, que n’ostentarà la 
presidència, els quals es distribueixen de la següent faisó: 
 
a) 6 regidors de l’Ajuntament de Canet de Mar, nomenats pel Ple de l’Ajuntament. 
b) 2 membres nats de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, per raó del 
seu càrrec professional, designats pel Ple de l’Ajuntament. Aquests vocals ostentaran la 
secretaria i la vicesecretaria del CEM, havent d’assistir, un d’ambdós, a totes les sessions del 
plenari i estendre i custodiar les actes i la documentació. Aquests vocals poden ser cessats i 
substituïts, en qualsevol moment per acord del Ple de l’Ajuntament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar com a representants municipals al CEM, els regidors i 
regidores següents: 
 
Sílvia Tamayo Mata, com a representant del Partit Socialista de Catalunya 
Òscar Figuerola Bernal, com a representant d’Esquerra Republicana de Catalunya 
Cati forcano Isern, com a representant de Convergència i Unió 
Francesc Martín Casares, com a regidor no adscrit a cap grup municipal 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a regidora no adscrita a cap grup municipal 
Pere Serra Colomer, com a regidor no adscrit a cap grup municipal 
 
SEGON.- Designar com a membres nats de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per raó del seu càrrec professional: 
 
David Bernal Gallegos, educador social de l’EBASP 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació i Infància 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord als directors dels centres docents, als regidors 
designats i als representants de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, per al seu coneixement i efecte. 
 
QUART.- Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que 
faci després d’adoptar aquest acord per part de la Junta de Govern Local. 
 
9.- VALIDACIÓ SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL SOBRE TRANSPORT ADAPTAT 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme té la competència delegada de 
gestionar el transport adaptat per aquells residents dels municipis de menys de 
50.000 habitants de la comarca, segons la Llei 4/1994, de 20 d’abril, 
d’administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Atès que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de les 
persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i persones grans amb 
dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció 



especialitzada o a aquells altres que permetin garantir a afavorir la seva integració 
en l’entorn. 
 
Atès que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal del Maresme va 
posar en marxa un servei de transport adaptat porta a porta per cobrir les 
necessitats dels usuaris que s’han de desplaçar als centres i/o establiments 
socials d’atenció especialitzada, així com a altres centres o recursos destinats a 
persones amb discapacitats. La creació urgent del servei es va veure potenciada 
perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord Maresme va deixar d’assumir el 
cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 
 
Atès que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat alguns 
ajuntaments de la comarca han fet arribar al Consell Comarcal les dificultats de 
finançament i les deficiències per a prestar un servei de transport adequat a les 
necessitats dels seus usuaris. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya la demanda de 
servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de la gent amb 
dependències de la comarca. 
 
Atès que el Departament de Benestar i Família farà, extraordinàriament, per a 
l’any 2006 una aportació complementària per cobrir part de les necessitats de 
transport adaptat dels ajuntaments i de les entitats de la comarca, que any rere 
any el Consell Comarcal li ha fet arribar. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per col·laborar en matèria de 
transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència, 
el text literal del qual és el següent: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS 
AJUNTAMENTS DE MONTGAT, CANET DE MAR, PREMIÀ DE DALT, TIANA I EL 
MASNOU EN MATÈRIA DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA DE LA COMARCA DEL MARESME 
 
A la ciutat de Mataró, el dia 22 de novembre de 2006 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Pere Almera i 
Puiggròs, 
 
D’altra part, 
  L’Il·lm. Sr. Jordi Ràmia i Gisbert, alcalde de l’Ajuntament de Montgat; 
L’Il·lm. Sr. Joan Baliarda i Sardà, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt; 
  L’Il·lm. Sr. Ferran Vallespinós i Riera, alcalde de l’Ajuntament de Tiana; 
  L’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar; 
  L’Il·lm. Sr. Eduard Gisbert i Amat, alcalde de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació d’aquest 
conveni, i en conseqüència, 
 



MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme té la competència delegada de gestionar el 
transport adaptat per aquells residents dels municipis de menys de 50.000 habitants de la 
comarca, segons la llei 4/1994, de 20 d’abril, d’administració institucional, de 
descentralització, de desconcentració i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
SEGON.- Que el servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de les 
persones discapacitades, amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, a 
fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o a aquells altres 
que permetin garantir a afavorir la seva integració en l’entorn. 
 
TERCER.- Que des del mes de setembre de 2002, el Consell Comarcal va posar en marxa 
un servei de transport adaptat “porta a porta” per a cobrir les necessitats dels usuaris/es que 
s’han de desplaçar als centres i/o establiments socials d’atenció especialitzada, així com a 
altres centres o recursos destinats a persones amb discapacitats. La creació urgent del 
servei es va veure potenciada perquè la Regió Sanitària del Barcelonès Nord-Maresme va 
deixar d’assumir el cost dels desplaçaments dels usuaris i usuàries. 
 
QUART.- Que es va realitzar un estudi sobre el Servei de Transport Adaptat “porta a porta”: 
Necessitat i cobertura a la comarca del Maresme 2005, segons el qual es va detectar una 
demanda de 474 usuaris/es que s’han de desplaçar als centres socials d’atenció 
especialitzada, als ocupacionals i/o als de formació. Aquesta demanda inicial, però, es va 
actualitzant contínuament davant el recull constant de noves necessitats des del servei.  
 
CINQUÈ.- Que des de la posada en marxa del Servei de Transport Adaptat els ajuntaments 
de la comarca esmentats en aquest conveni han fet arribar al Consell Comarcal les dificultats 
de finançament i les deficiències per a prestar un servei de transport adequat a les 
necessitats dels seus usuaris/es. 
 
SISÈ.- Que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya la demanda de servei de transport adaptat 
de les persones amb discapacitat i de la gent amb dependències de la comarca. 
 
SETÈ.- Que el Departament de Benestar i Família realitzarà, extraordinàriament, per a l’any 
2006 una aportació complementària per a cobrir part de les necessitats de transport adaptat 
dels ajuntaments i de les entitats de la comarca, que any rera any el Consell Comarcal li ha 
fet arribar. 
 
VUITÈ.- Que a fi efecte de cobrir part de les necessitats de transport adaptat per a persones 
amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca que fins ara no se n’ha pogut 
donar resposta i de manera extraordinària per a l’any 2006, el Consell Comarcal del 
Maresme i els ajuntaments esmentats en el present conveni. 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- D’acord amb allò previst a l’article 307 del decret de la Generalitat de Catalunya 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), el present conveni s’estipula com a activitats d’interès comú per a les 
administracions que hi intervenen. 
 
SEGON.- En conseqüència, es defineix com a objecte d’aquest conveni l’establiment d’un 
marc de cooperació puntual i extraordinari entre el Consell Comarcal del Maresme i els 
consistoris indicats en el present document, per tal de cobrir les necessitats de transport 
adaptat per a l’any 2006 de les persones amb discapacitat i de la gent gran amb dependència 
de la comarca que s’han de desplaçar als centres socials d’atenció especialitzada (centre de 
dia, ocupacionals, residencials, etc) o a aquells altres que permetin garantir la seva 
integració. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal es compromet a: 



a). Aportar als ajuntaments sotasignants, de manera extraordinària i per al 2006, el 90% de la 
despesa per la gestió del transport adaptat de persones amb discapacitat de la comarca, en 
funció de les demandes rebudes i segons es concreta a continuació: 
 

CONSISTORI CIF IMPORT 
Montgat P-0812500G 2.700,00 
Canet de Mar P-0803900 1.857,00 
Premià de Dalt P-0823000E 3.326,03 
Tiana P-0828200F 17.876,92 
El Masnou P-0811700D 3.708,00 

 
b). L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un pagament ajornat: 
 50% del total en el moment de la signatura del conveni. 
 50% restant un cop s’hagi justificat completament l’exercici de l’activitat desenvolupada 
durant el 2006. 
 
QUART.- Els ajuntaments es comprometen a: 
 
a). Trametre al Consell Comarcal la següent documentació justificativa: 
 
 En el moment de signatura del conveni: pressupost anual de l’activitat objecte d’aquest 
document. 
 Certificat de l’interventor/a en què consti una relació d’oglibacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació des del mes de gener fins al setembre de 2006. 
 Un cop finalitzat l’exercici: Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació 
d’usuaris, rutes i freqüències. 
 Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació des del mes d’octubre a desembre de 2006. 
Aquesta documentació justificativa restant de l’import acordat s’haurà de presentar dins el 
termini màxim de trenta dies a comptar des de l’acabament de l’activitat i en tot cas, abans 
del dia 31 de gener de 2007. 
 
CINQUÈ.- La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 2006, no essent 
susceptible de pròrroga per tàcita reconducció, sinó en tot cas, per acord exprés de les parts. 
 
SISÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següent: 
 
a). Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b). Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
c). Per avinença de les parts signatàries. 
d). Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
SETÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord pels 
ajuntaments i el Consell Comarcal i, en cas de litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni en sis exemplars a un sol efecte, en el lloc 
i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 
 
Pere Almera i Puiggròs    Jordi Ràmia i Gisbert 
President      Alcalde 
Consell Comarcal del Maresme   Ajuntament de Montgat 
 
Joan Baliarda i Sardà     Ferran Vallespinós i Riera  
Alcalde      Alcalde 
Ajuntament de Premià de Dalt    Ajuntament de Tiana 
 
Joaquim Mas i Rius     Eduard Gisbert i Amat  
Alcalde      Alcalde 



Ajuntament de Canet de Mar    Ajuntament del Masnou 
 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de 
la regidoria de benestar social, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Validar la signatura efectuada en data 22 de novembre de 2006 del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal 
del Maresme per col·laborar en matèria de transport adaptat per a persones amb 
discapacitat i gent gran amb dependència.  
 
SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris 
amb relació a aquesta proposta.  
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.39 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
  
 


