
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE FEBRER 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:21:30 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 
 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 

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) Ratificació prorroga butlletí d’informació municipal 
5) Acceptació subvenció adquisició material esportiu per a espai públic 
6) Ratificació conveni inserció laboral 
7) 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 21 
de febrer 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 
 
Vista la relació de despeses  de data 28 de febrer de 2007, per import de  
125.153,48 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 28 de febrer de 2007, per 
import 125.153,48   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 
 
TERCER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 de febrer de 2007 de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per import de 1.277,57 EUR. 
 
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A PROGECAR DE GESTION 
INMOBILIARIA S.L. PER A L’ENDERROC EDIFICI UBICAT AL CARRER SANT 
MARC NÚMERO xx/MERCAT NÚMERO xx. 
   
Vista la instància presentada pel senyor Juan Carvajal en nom i representació de 
la mercantil Progecar de Gestión Inmobiliaria S.L., amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a l’enderrocament edifici ubicat al carrer Sant Marc número xx/Mercat 
número xx. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 1 de febrer de 2007 el contingut del qual 
és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les 
obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc dels edificis situats al carrer Sant 
Marc, xx i carrer del Mercat, xx. 



  

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc, condicionada a: 
 
 Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions 
publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb 
el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic(*)).  
 
(*) Pel que fa a l’enllumenat públic, abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable del servei d’enllumenat (Joaquim Rovira), ja que caldrà 
col·locar pals de suport provisionals per a aguantar aquesta instal·lació”.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 5 de febrer de 
2007, en el qual consta acreditat que l’interessat ha signat conforme no ha 
d’ocupar la via pública, per la qual cosa, no procedeix liquidar cap import per 
aquest concepte, amb l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí 
haurà d’ocupar la via pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part 
municipal, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 
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: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Progecar de Gestión 
Inmobiliaria S.L. per a l’enderroc de l’edifici situat al carrer San t Marc número xx i 
carrer Mercat número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte tècnic Salvador 
Carbonell i Arnau, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents setanta-quatre euros amb trenta-dos 
cèntims (274,32 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb 
trenta cèntims (116,30 €). 
  



  

TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cent trenta-set euros amb 
setze cèntims (137,16 €) pels valors urbanístics en risc i la quantitat de vuit-cents 
dos euros amb trenta-quatre cèntims (802,34 €). Aquestes fiances es retornaran 
en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant 
d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer 
l’advertiment que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via 
pública, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, 
procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part municipal, d’acord amb el què 
disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança Fiscal número 9. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb el tècnic municipal caldrà posar-se en contacte 
amb el cap de la brigada municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de 
procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 
façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el 
nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 (*) En el cas de la instal·lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira). 
 
3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A CONSTRUCCIONES 
EUROCANET S.L. PER A L’ENDERROCAMENT EDIFICI UBICAT AL CARRER 
DEL MAR NÚMERO xx. 
  
 Vista la instància presentada per la mercantil Construccions Eurocanet S.L. en 
nom i representació d’ella mateixa amb la qual sol.licita llicència d’obres per a 
l’enderrocament edifici ubicat al carrer Del Mar número xx. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 8 de febrer de 2007 el contingut del qual 
és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les 
obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc dels edificis situat al C/ del Mar, xx. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, ara bé, per tal 
de completar l’expedient, manca presentar la següent documentació: 
 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 
s’executaran per una empresa constructora competent i que al davant d’aquestes, a més de 
la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir 
cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les 
ordres de la direcció facultativa. 
- Cal tenir en compte però, que abans de realitzar els treballs esmentats, el titular de la 
llicència haurà de sol·licitar (i obtenir) a la demarcació de carreteres de l’estat a Catalunya la 
preceptiva autorització d’aquest organisme, per trobar-se la finca a la zona d’afectació de la 
N-II 
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 



  

(*) En el cas de la instal.lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en conctacte directament 
amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira) 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement mentre no s’aporti la documentació requerida” 

 
Vist el nou informe del tècnic municipal de data 20 de febrer de 2007, una vegada 
presentada la documentació demanada, manifesta que: 
 

“Revisada la documentació complementària juntament amb el projecte de referència es 
comprova que les obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc dels edificis 
situat al C/ del Mar xx. 
 
A requeriment, es documenta mitjançant informe favorable a l’enderroc i la construcció d’un 
edifici d’habitatges, emès per la Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cataluña (ref. E-099/06 B-3 de 21.11.2006). I de docuement acreditatiu emès 
pel peticionari en que s’ assumeix l’obligació de que les obres s’executaran per una empresa 
constructora competent i que al davant d’aquestes, a més de la direcció facultativa, hi haurà 
un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució 
dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció 
facultativa. 

 
S’informa favorable la sol·licitud de llicència d’obres per enderroc. 
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 (*) En el cas de la instal·lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en contacte directament 
amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira) 
De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener 
del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han de contenir una 
sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic. 
Per tant i en referència a l’Annex. Ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres punt 2.2.g, de l’Ordenança, es comptabilitza: 
Bastida: 1mes 

 30dies x 11,50 ml x 0,52€/ml dia = 179,40 € 
Es el que s’informa als efectes oportuns”. 
 

Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 19 de febrer de 
2007, en el qual consta que s’ha de practicar la liquidació de taxes per a 
l’ocupació de via pública. 
 
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: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Construccions Eurocanet S.L. 
per a l’enderroc de l’edifici ubicat al carrer Del Mar número xx  d’acord al projecte 
de l’arquitecte Robert Royo Mestres, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’arquitecte-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-dos 
cèntims (424,82 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb 
trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos-cents vint euros amb 
noranta cèntims (220,90 €) pels valors urbanístics en risc i la quantitat de quatre-
mil dos-cents quaranta-un euros amb cinquanta cèntims (4.241,50 €). Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl s’ha liquidat les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de cent setanta-nou euros amb quaranta cèntims (179,40 €). 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb el tècnic municipal caldrà posar-se en contacte 
amb el cap de la brigada municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de 
procedir a la retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 
façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el 
nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 (*) En el cas de la instal·lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira) 
 
4.- RATIFICACIÓ PRORROGA BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
 
Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 182/2007, de data 22 de febrer 
d’enguany, es va prorrogar el contracte de prestació del servei d’edició d’un butlletí 
d’informació municipal, el qual es va formalitzar amb l’empresa Papyrus en data 22 
de febrer 2005 per un període de dos anys, el contingut literal del qual es transcriu 
a continuació: 
 

DECRET NÚM. 182/2007 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de febrer de 2005, va acordar 
adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei d’edició d’un butlletí d’informació 
municipal, al Sr. Carles Sàiz i Xiqués pel preu de 23.903,60 €, IVA inclòs, amb subjecció al 
plec de clàusules econòmiques i administratives. 



  

 
Atès que en data 22 de febrer de 2005 es va formalitzar el contracte amb el Sr. Carles Sàiz i 
Xiqués, per un termini de 2 anys a comptar des d’aquella data. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 d’abril de 2006, va aprovar la revisió 
de preus del contracte per a l’any 2006 essent el preu de 24.859,70 € IVA inclòs, amb 
subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Carles Sàiz i Xiqués, en data 9 de febrer de 2007, pel que 
demana que es procedeixi a efectuar la revisió de preus, de conformitat amb el que es va 
estipular en la clàusula segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament, segons la qual a 
partir del seu primer any de vigència el preu es revisarà d’acord amb l’índex nacional de 
preus al consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’increment de l’IPC va ser del 
2,4 % en el període comprès entre el gener de 2006 al gener de 2007. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal en relació a la revisió de preus, en 
data 22 de febrer de 2007, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Identificació del document: 
 
Revisió de preus en el contracte de l’ empresa PAPYRUS. Any 2007 
 
ANTECEDENTS: 
 
Se sol·licita en data 9-02-2007 per part de l’Empresa PAPYRUS, NIF número xxxxxx la 
prorroga i la revisió de preus del contracte pel servei d’edició del butlletí Viure Canet que 
presta en aquesta població.  
 
En data 22-02-2005 va signar-se el contracte de concessió del servei d’edició del butlletí 
Viure Canet amb l’esmentada empresa per un termini total de dos anys.  
 
En la clàusula segona del contracte esmentat consta literalment que:    
 
“El preu del contracte es de 23.903,60 €, inclòs l’IVA per any .... D’acord amb el que estableix 
el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, a partir del segon 
any l’empresa prestadora del servei podrà sol·licitar a l’Ajuntament que es procedeixi a la 
revisió de preus a compte, essent la base del càlcul l’aplicació de l’IPC de l’any anterior 
publicat a l’INE”.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió 19 d’abril 2006, va aprovar la revisió de preus 
per a l’any 2006 essent el preu del servei de 24.859,70 € IVA inclòs. 
 
Atès que segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística l’increment de l’IPC va ser del 
2,4% en el període comprés entre el gener de 2006 al gener de 2007.  
 

En conseqüència, 
 
S’informa favorablement l’increment de l’IPC del 2,4% “ 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 212 i 
concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, així com 102 i concordants del 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques,  
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient en el vigent pressupost per a l’any 
2007, per tot l’esmentat RESOLC 
 



  

PRIMER.- Prorrogar el contracte de prestació del servei d’edició d’un butlletí d’informació 
municipal, el qual es va formalitzar amb l’empresa Papyrus en data 22 de febrer 2005 i que 
caduca el dia d’avui 22 de febrer 2007 per un període de dos anys . 
 
 SEGON.- Aprovar la revisió del preus del contracte de prestació del servei d’edició d’un 
butlletí d’informació municipal per a l’any 2007 amb un increment del 2,4%, amb efectes des 
del 22 de febrer de 2007, per donar compliment a la clàusula segona del contracte subscrit 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 22 de febrer de 2005 amb el Sr. Carles Sàiz 
Xiqués. Així, doncs, el preu del servei l’any és de  12.459,50 €, IVA inclòs, des del 22 de 
febrer de 2006 fins al 22 de febrer de 2007. 
  
TERCER.- Disposar la despesa de 12.459,50 € amb càrrec a la partida 40 521 22602  del 
pressupost de l’any 2007. 
 
QUART.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per totes i 
cadascuna de les clàusules fixades en el contracte formalitzat en data 22 de febrer 2005, 
excepció feta del preu, el qual queda incrementat amb l’índex general nacional de preus 
consum publicats per l’Institut Nacional d’Estadística per a l’any 2007 
 
CINQUÈ.- Ratificar el present acord per la Junta de Govern Local en la primera reunió que es 
celebri.  

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria de comunicació, s’acorda 
per unanimitat: 
 
ÚNIC: Ratificar el decret d’alcaldia núm. 182 de data 22 de febrer de 2007, pel 
que s’acorda prorrogar el contracte de prestació d’un butlletí d’informació 
municipal, que es va formalitzar amb l’empresa Papyrus en data 22 de febrer de 
2005, per un període de dos anys. 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU PER A 
ESPAI PÚBLIC 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb el Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007, continua 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.  
 
 
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar, treballa en aquesta línia i 
durant l’estiu de 2006, en col·laboració amb l’àrea de Turisme s’ha organitzat 
diferents activitats esportives a l’aire lliure. 
 
Atès que una de les prioritats d’aquesta àrea és  dinamitzar l’espai ubicat en el 
passeig marítim de la població, amb la instal·lació de material de fitness a l’aire 
lliure per tal que pugui ser utilitzat per les persones aprofiten un espai vora el mar, 
lliure de vehicles per fer esport lliurement. 
 
Mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 868/2006, de data 10 d’octubre es va sol·licitar 
una subvenció de SIS MIL EUROS (6.000,00 €), a la Diputació de Barcelona, per a 
la ubicació de material esportiu fix d’ús lliure,  en el passeig marítim,  
 



  

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, de data 25 
de gener de 2007, pel que atorgava a l’Ajuntament de Canet de Mar una 
subvenció per import de 6.000,00 € per a l’adquisició de material esportiu a l’espai 
públic, en el marc de les bases de suport a les activitats i els serveis de Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Acceptar la subvenció de sis mil euros (6.000,00 €) atorgada per l’àrea 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, per a l’adquisició de material esportiu a 
l’espai públic, per ubicar en el Passeig Marítim de Canet de Mar.  
 
SEGON: facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
 
6.- RATIFICACIÓ CONVENI INSERCIÓ LABORAL 
 
Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 200/2007, de data 26 de febrer 
d’enguany, es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta per a prestació de serveis de la tècnica d’ocupació de l’àrea de 
Promoció Econòmica, el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 200/2007 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb la regidoria de Promoció Econòmica, els 
objectius  de la qual són, entre d’altres, desenvolupar polítiques actives d’ocupació, 
dinamitzar el mercat laboral, la formació, l’assessorament empresarial  o l’assessorament a 
nous emprenedors. 
 
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, des de la seva regidoria de Promoció Econòmica 
presta serveis similars als que es presten a Canet de Mar. 
 
Atès que hi ha serveis que no es poden prestar de manera individual, per cada ajuntament, 
es considera necessari i convenient establir un conveni de col·laboració, entre ambdós 
ajuntaments per prestar-los de forma conjunta.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar 
i l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,  que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA I DE CANET DE 
MAR. 
 
1. REUNITS 

 
D’una part, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta representat en aquest acte per l’Il·lm. Sr. 
Jaume Borrell i Puigvert en qualitat d’alcalde president mandat conferit per decret de 
l’Alcaldia núm. 52/2007 de data 26 de febrer de 2007, assistit pel secretari de la Corporació, 
senyor Francesc Barberà Linares. 
 
I de l’altra, l’Ajuntament de Canet de Mar, representat en aquest acte per l’Il·lm. Sr. Joaquim 
Mas Rius, en qualitat d’alcalde president, segons mandat conferit per decret de l’Alcaldia 
núm. 200/2007, de data 26 de febrer de 2007, assistit pel secretari de la Corporació, senyor 
Marcel·lí Pons Duat. 
 
Ambdues parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament plena 
capacitat jurídica per a l’atorgament d’aquest conveni. 



  

 
Prèviament, 



  

 
 
2. MANIFESTEN 
 
Que les Regidories de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de 
Canet de Mar, tenen per objecte afavorir el desenvolupament social i econòmic dels seus 
municipis a partir d’un compromís en la millora contínua dels serveis que ofereixen.  
 
Que la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, essent la 
regidoria amb més trajectòria d’existència disposa de serveis de promoció econòmica 
homologats, desenvolupant una política de qualitat com és amb el servei de formació que 
ofereix, mantenint i millorant la certificació de qualitat segons la Norma ISO 9001:2000 
 
Que ambdós Ajuntaments posen de manifest la necessitat de facilitar l’accés dels seus 
ciutadans a aquells serveis que no poden prestar de manera individual en l’àmbit de la 
promoció econòmica i el desenvolupament local. 
 
Que ambdues parts manifesten el seu interès per treballar conjuntament polítiques actives 
d’ocupació, i especialment, el servei de Dinamització del Mercat Laboral, la formació, 
l’assessorament empresarial, i l’assessorament a nous emprenedors 
 
Per això, 
 
3. CONVENEN 
 
1.- El present Acord marc de col·laboració té per objecte establir llaços d’actuació entre 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la execució de: 
 
a) Dinamització del Mercat Laboral. 
b) Assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
c) Formació adreçada a aturats, treballadors en actiu i programació de formació 
específica per a empreses creades o de nova creació 
d) Altres projectes relacionats amb les Polítiques Actives per l’Ocupació i amb el 
Desenvolupament Local. 
e) En general, promoure el desenvolupament de polítiques locals al territori que 
afavoreixin l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat, la igualtat davant l’ocupació i 
l’articulació del territori. 
f) Afavorir l’intercanvi d’experiències, pràctiques i projectes desenvolupant una estratègia 
de xarxa de serveis. 
 
2.- L’ampliació de la jornada laboral de la tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta a jornada complerta per tal que pugui dur a terme el Servei de Dinamització del 
Mercat de Treball a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’ampliació de la jornada laboral de la tècnica d’ocupació correspondrà a l'Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, donat que d’aquest Ajuntament en depèn la seva contractació. La 
tècnica destinarà part del seu temps a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i part a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la proporció següent:  
 
- Sant Cebrià de Vallalta  18’75 hores (50 % de la dedicació) 
- Canet de Mar  18’75 hores (50 % de la dedicació) 
 
La jornada laboral de la tècnica es repartirà a nivell orientatiu de la següent manera: 
 

A Sant Cebrià de Vallalta:   dilluns i dimecres de 9:30 a 16:30 h. 
    dijous de 17:00 a 20:00 h.  
    divendres de 9:30 a 16:00 h. 
A Canet de Mar:     dimarts i dijous de 9:30 a 16:30 h. 

   divendres de 9:30 a 16:00 h. 
 



  

Els divendres seran alternants, la tècnica treballarà un divendres al SLO de l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta i el divendres següent al SLO de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
seguint durant tot el període aquesta alternança amb l’horari marcat. 
 
Aquest horari podrà variar en funció de les diferents responsabilitats de la tècnica pel que fa 
a la realització d’altres tasques relacionades amb el lloc de feina (assistència a reunions, 
formació, visites a empreses...) i en les quals els dos ajuntaments es vegin beneficiats. El 
repartiment de la dedicació a cada ajuntament en aquests casos seguirà la mateixa 
proporcionalitat (50 % a Sant Cebrià i 50  % a Canet) en el cas que l’absència de la tècnica 
repercuteixi en més hores a un d’aquests ajuntaments, per tant l’horari durant aquell període 
podria variar. Aquesta proporcionalitat en la dedicació també es tindrà en compte en períodes 
destinats a l’elaboració de projectes conjunts. 
 
El temps de trasllat des de Sant Cebrià de Vallalta fins a Canet de Mar computa com a temps 
de dedicació. 
 
Pel que fa a les despeses de locomoció de la tècnica en el desenvolupament de les funcions 
pròpies del lloc de treball per motius atribuïbles a ambdós ajuntaments, aquestes seran 
abonades per cada ajuntament en un 50 % del valor total de la despesa - d’acord al seu 
conveni col·lectiu -; si és per motius atribuïbles exclusivament a un dels dos ajuntaments 
seran abonades directament per aquest ajuntament en la totalitat del seu valor i d’acord al 
seu conveni col·lectiu. 
 
3.- El cost total de la tècnica (sou brut + seguretat social a càrrec de l'empresa) serà repartit 
proporcionalment en funció del temps conveniat al punt anterior. Mensualment l'Ajuntament 
de Canet de Mar farà una transferència a favor de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta al 
compte corrent facilitat per aquest, del càrrec que li correspon pels serveis prestats per la 
tècnica d’ocupació, o sigui el 50 % del cost total. Pel que fa al repartiment de les subvencions 
rebudes per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per al 
desenvolupament del projecte Dinamització del Mercat de Treball, l’ajuntament receptor 
d’aquestes - Sant Cebrià de Vallalta -, pagarà la quantitat corresponent a l’Ajuntament  de 
Canet de Mar, el 50 %, en el termini d’un mes des de la recepció a tresoreria de les 
respectives subvencions. 
 
4.- Cada Ajuntament es compromet a posar a disposició de l'altre aquells recursos de què 
disposa per tal que els usuaris d'ambdós Ajuntaments puguin obtenir-ne benefici. 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta: 
 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de treball, orientació, 
assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, Club de la Feina. 
b) Material d'orientació i d'assessorament en Tècniques de recerca de Feina. 
c) Projectes de Plans d'Ocupació i Taller d'Ocupació realitzats en aquest Ajuntament. 
d) Participació en el Projecte de Club Virtual de la Feina. 
e) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
f) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 
treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord a les necessitats 
transmeses per les empreses locals dels dos municipis i pels usuaris dels dos Serveis Locals 
d’Ocupació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
a) Servei d’Ocupació adherit a la Xarxa Xaloc Intermediació: Borsa de treball, orientació, 
assessorament laboral i formatiu, ofertes de treball gestionades, Club de la Feina. 
b) Infraestructures de què disposa: 1 aula d’informàtica, espais per formació, altres 
equipaments de Diputació de Barcelona o propietat d’institucions públiques que disposen 
d’aules i les poden cedir. 
c) Formació ocupacional (amb qualitat ISO 9001:2000) 
d) Participació en el Projecte de Club Virtual de la Feina. 
e) Projectes d’Escola Taller. 



  

f) Tallers de sensibilització a emprenedors. 
g) Tallers de sensibilització a les noves tecnologies amb els espais adequats. 
h) Servei d’assessorament empresarial i a nous emprenedors. 
i) Programació conjunta de cursos adreçats a persones que es troben a l’atur, 
treballadors/es en actiu, empreses existents i nous emprenedors/es d’acord a les necessitats 
transmeses per les empreses locals dels dos municipis i pels  usuaris dels dos Serveis 
Locals d’Ocupació. 
 
5.- Es permetrà la prospecció del teixit empresarial de cada municipi per tal de millorar les 
oportunitats d’inserció laboral d’ambdós. 
 
6.- Cada ajuntament cedirà l’espai necessari per a la correcta ubicació de la tècnica i la seva 
incorporació en els projectes esmentats així com en l’equip del treball del Servei de Promoció 
Econòmica i Ocupació. 
 
7.- Ambdós municipis es comprometen a: 
 
o Facilitar el suport necessari així com la informació pertinent sobre totes aquelles 
concurrències i/o iniciatives locals que puguin ser interessants per al foment de l’ocupació i el 
desenvolupament local. 
o Desenvolupar i participar amb els seus mitjans tècnics el seguiment qualitatiu de 
l’acció. 
o Participar en les sessions que s’organitzin, de suport, assessorament, formació, 
coordinació i seguiment dels projectes. 
o Fer les propostes que es considerin oportunes per millorar els projectes i garantir-ne la 
bona marxa. 
o Vetllar per a que els objectius establerts en aquest conveni s’acompleixin. 
 
8.- Per tal de dur a terme un bon seguiment de totes les accions conjuntes i poder plantejar 
noves propostes i projectes conjunts, s’establirà un treball en xarxa de les tècniques de 
Promoció Econòmica dels dos Ajuntaments. Es planificaran una sèrie de reunions 
periòdiques on es revisarà el treball fet, es resoldran aquelles qüestions que ho requereixin i 
es discutirà la posada en marxa i l’organització de possibles noves accions a engegar, si 
fossin d’interès. Per la resolució de qüestions concretes la coordinació es farà a través de la 
tècnica d’ocupació, ja que és la persona que es trobarà en contacte amb les tècniques de 
tots dos Ajuntaments. 
 
9.- Per tal de fer el seguiment del conveni i avaluar les actuacions que es duguin a terme de 
forma conjunta a petició de qualsevol de les parts contractants es podrà constituir una 
comissió de seguiment, nomenant un representant de cada ajuntament i es podrà fixar un 
calendari de reunions específiques. 
 
10.- El present Acord marc de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la signatura i 
tindrà una validesa, pel que fa a l’apartat 2 del punt 3 del present conveni, segons el període 
de subvenció que concedeixi l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La renovació de l’acord Marc de Col·laboració es negociarà abans de la finalització de l’any 
2007. 
 
Un cop llegit per les parts aquest Acord marc de col.laboració, i com a prova de conformitat 
amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la 
data indicats. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, pel present RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació a l’àrea de Promoció 
Econòmica.   



  

 
SEGON  Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
TERCER.- La present resolució serà ratificada per la Junta de Govern Local, en la primera 
sessió que celebri. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, a la Vila de Canet de Mar, a vint-i-sis 
de febrer de dos mil sis. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria de promoció 
econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el decret de l’Alcaldia núm. 200/2007 de data 26 de febrer pel 
que s’aprova el conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació de l’àrea de 
Promoció Econòmica. 
 
7.- 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 21.30 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


