
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 5 DE NOVEMBRE  DE 2009 

 
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: 11.10 hores 
Hora que acaba: 12.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Coia Galceran Artigas 
 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal, per malaltia 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz, per haver patit un accident de trànsit 
Antoni Isarn Flores, per estar treballant 
 

 ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 22.10.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació calendari fiscal per a l'exercici 2010 
4) Ratificació Decret Núm. 1222/2009, de 29 d'octubre d'adjudicació 

definitiva del contracte per a la prestació del servei de coordinació i 
dinamització de l'aula de suport i millora de l'aprenentatge a Canet de 



 

Mar 
5) Aprovació modificació contracte de concessió d'obra pública construcció 

i explotació d'un edifici aquàtic 
6) Aprovació modificació conveni de col·laboració amb Comediants, SA i el 

Departament d'Educació de la Generalitat per a l'ús i l'arrendament 
puntual de la cúpula per dur a terme activitats docents del batxillerat 
artístic durant el curs 2009-2010 

7) Rectificació error material acord acceptació subvenció llar d'infants 
2008-2009 

8) Acceptació subvenció per la integració de l'Ajuntament a les Xarxes 
IDEC.PlanUrb i IDEC.Local 

9) Relació de decrets des del dia 13 fins al dia 23 d'octubre de 2009 
10) Precs i preguntes 

 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  22.10.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 22 d'octubre de 2009 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 5 de novembre de 2009, per import de 
110.133,39 €, corresponent a la relació de despeses 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 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 5 de novembre de 2009 , per 
import de 110.133,39 €, 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 2009. 
 
3.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI DEL 2010 
 



 

D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, el qual regula els terminis de pagaments dels deutes tributaris 
i d’acord amb l’establert en els articles 23 a 25 i 68 del Reglament general de 
recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, reguladors de la 
notificació dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i de l’inicia i 
acabament del període voluntari de recaptació, de conformitat amb la proposta 
de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar per l’exercici del 2010, el calendari següent: 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT, per procedir a la seva publicitat 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
TERCER.- Publicitar aquest acord en els mitjans de comunicació municipals. 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 1222/2009, DE 29 D’OCTUBRE 
D’AJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’AULA DE SUPORT I 
MILLORA DE L’APRENENTATGE A CANET DE MAR 
  
Vist el Decret número 1222/2009, de 29 d’octubre, de l’Alcaldia, d’aprovació de 
l’adjudicació definitiva del contracte per a la prestació del servei de coordinació i 

CALENDARI FISCAL - EXERCICI 2010 
      

Conce
pte Català Data Inici 

Vol. 
Data Fi Vol 

/ Domi. Exercici 

      

12 
TAXA PER RECOLLIDA ESCOMBRARIES COMERCIALS-1A 
FRACCIÓ 04/01/2010 04/03/2010 2010 

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                         01/02/2010 01/04/2010 2010 

11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ                                    01/02/2010 01/04/2010 2010 

45 MERCAT MUNICIPAL - 1R SEMESTRE                                                    01/02/2010 01/04/2010 2010 

12 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A 
FRACCIÓ                          02/04/2010 02/06/2010 2010 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    01/07/2010 2010 

12 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 3A 
FRACCIÓ                          02/07/2010 02/09/2010 2010 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS                                  04/06/2010 05/08/2010 2010 

1 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS                                01/04/2010 03/06/2010 2010 

16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                                02/07/2010 02/09/2010 2010 

41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS                                                02/07/2010 02/09/2010 2010 

45 MERCAT MUNICIPAL - 2N SEMESTRE                                                    05/08/2010 05/10/2010 2010 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/11/2010 2010 

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                                03/09/2010 04/11/2010 2010 

10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                               03/09/2010 04/11/2010 2010 

11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ                                    03/09/2010 04/11/2010 2010 

12 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 4A 
FRACCIÓ                          01/10/2010 01/12/2010 2010 



 

dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar, el 
qual es transcriu íntegrament a continuació: 
  

 
 
 
Decret núm. 1222/2009, de 29 d’octubre, de l’Alcaldia 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 d’octubre de 2009, va 
acordar adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei 
coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet 
de Mar, a l’empresa Suara Serveis, SCCL, pel preu de 86.188,85 €, exclosos 
d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, 
així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les 
millores proposades que s'accepten 
  
Atès que l’anterior adjudicació provisional es va publicar el 9/10/2009 al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Atès que es va concedir a l’adjudicatària provisional un termini de 15 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil 
de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar perquè constituís la garantia 
definitiva. 
  
Atès que en data 23 d’octubre d’enguany, l’adjudicatària provisional ha constituït 
la garantia definitiva per import de 4.309,44 €. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’article 135.4 LCSP, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els 
acords següents: 
  
PRIMER.- Adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei 
coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet 
de Mar, a l’empresa Suara Serveis, SCCL, pel preu de 86.188,85 €, exclosos 
d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, 
així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les 
millores proposades que s'accepten. 
  
El preu del present contracte es revisarà després del seu primer any de vigència 
d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. No s’admetrà cap altra fórmula de revisió de preus. 
  
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida núm. 50 42200 22706 del 
pressupost ordinari per a l’any 2009 (RC 5556). 
  
TERCER.- Disposar el retorn a l’únic licitador presentat de la garantia provisional 
de 2.651,67 €, equivalent al 3% del pressupost establert com a base de licitació, 
exclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA )dipositada a la Caixa de la Corporació.  
  
QUART.- El termini d’execució del present contracte serà de 2 anys, havent-se 
de prestar el servei des de l’1 d’octubre al 30 de juny de cada any. 
  



 

CINQUÈ.- L’adjudicatària presentarà un programa de treball dins dels quinze 
dies següents a la notificació de la present adjudicació i, abans de l’inici de la 
prestació, haurà de facilitar còpia del pla de prevenció de riscos laborals. 
  
SISÈ.- L’adjudicatària haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat 
civil que respongui dels possibles danys i perjudicis ocasionats a tercers com a 
conseqüència de la prestació del servei. 
  
SETÈ.- La prestació del servei per part de l’adjudicatària haurà d’ajustar-se, en 
tot cas, a allò establert a la clàusula XIII del PCAP. 
  
VUITÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a la prestació del servei els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
  
NOVÈ.-  El termini de garantia del present contracte serà de 6 mesos a comptar 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total 
realització de l’objecte del contracte. 
  
DESÈ.- L'adjudicatària haurà de fer efectiu l'import de 406,89 € en concepte de 
despeses per a la publicació dels anuncis de licitació. 
  
ONZÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 210 de la 
LCSP, així com el pagament a subcontractistes haurà d'ajustar-se al que disposa 
l'article 211 de la LCSP i a les normatives abans esmentades. 
  
DOTZÈ.- Citar l'adjudicatària perquè comparegui a les oficines municipals a 
l'objecte de formalitzar el contracte el proper dia 30/10/09 a les 10 h. 
  
TRETZÈ.- Publicar aquest acord al DOGC i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo individualment a 
tots els licitadors. 
  
CATORZÈ.- Facultar la regidora d’Educació, Sílvia Tamayo i Mata, per procedir a 
la signatura de la formalització del present contracte. 
  
QUINZÈ.- Que el present Decret sigui ratificat per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 

  
Vist l'expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Ratificar el Decret número 1222/2009, de 29 d’octubre, d’adjudicació 
definitiva del contracte per a la prestació del servei de coordinació i 
dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades a tot l’efecte. 
 



 

5.- MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN EDIFICI AQUÀTIC 
  
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 25 de maig de 2006, va 
acordar adjudicar la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic a l’empresa Construccions Riera, SA, amb subjecció al plec 
de clàusules econòmiques i administratives formalitzant-se el contracte en data 
11 de juliol 2006. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20.9.06, va acordar 
acceptar la subvenció del Consell Català de l’Esport per un import de 788.600.- 
€ (any 2007: 390.000.-€ i any 2008: 398.600.- €)  i destinar-la íntegrament a 
l’execució de les obres de construcció de la piscina coberta. En el mateix acte, i 
a fi i efecte de restablir l’equilibri econòmic financer de la concessió pública, 
trencat en benefici del concessionari en el supòsit que acabés beneficiant-se 
d’aquesta subvenció, s’acordà reduir-ne el termini en els anys que 
corresponguessin, d’acord amb el projecte d’explotació.  
  
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 21.05.07 va procedir a 
aprovar una modificació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa 
Construccions Riera, S.A, en el  doble sentit següent: 
  
a)      a la clàusula 7.2 in fine del PCAP, que preveu expressament  que el 
concessionari executarà les obres necessàries per connectar-se als sistemes 
generals allà on es trobin, d’acord amb l’annex I,  si bé només participarà en el 
cost de la inversió dins dels standars considerats escaients en sòls urbans, 
fent-se càrrec l’Ajuntament de la inversió de l’obra pública per a l’adequació de 
la finca, a l’objecte que aquesta compti amb els subministraments, serveis i 
escomeses a peu de parcel·la, la modificació consistirà en determinar que 
aquestes obres no seran executades per la concessionària sinó per 
l’Administració contractant, essent el seu import de 106.382,32.-€. 
  
b)      el pla econòmic financer de la concessió  recollirà l’aportació municipal 
d’una subvenció per import de 682.217,68.-€, la qual es destinarà íntegrament a 
la minoració de les tarifes per a la utilització de l’equipament, d’acord amb 
l’estudi econòmic presentat per la concessionària i informat per intervenció, el 
qual preveu els efectes derivats de l'increment o disminució dels costos.   
  
Atès que la presidenta del Consell Català de l’Esport va resoldre en data 
13.11.08, que la subvenció concedida finalment a l’Ajuntament de Canet de Mar 
per a l’obra “Piscina Coberta” fos de 526.800 €, ja que el projecte no complia 
amb els criteris per a la construcció d’equipaments esportius recomanats al 
PIEC ja que la fondària mínima del vas principal és inferior a 1,80 m, l’amplada 
de platges és inferior a 2 metres, els vasos de la piscina no disposen de 
cobertors tèrmics i no s’equipa amb el material esportiu necessari per a la 
pràctica de la natació. 
  



 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25.09.08, va aprovar la 
ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 231/2008, de 4 de març, pel que 
s’aprovava la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció d’un edifici d’equipaments esportius i hotel d’entitats al rial de Mas 
Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial” de Canet de Mar redactat pels 
arquitectes, Sr. JO i Sr. RG, amb un pressupost per contracta de 5.383.317,78 
€, IVA inclòs. 
  
Atès que aquesta modificació va ser conseqüència de: 
  
1)      Les modificacions- recomanacions de projecte exigides pel Consell Català 
de l’esport i poder optar a la subvenció ja demanada. 
2)      Els canvis econòmics generats per el increment de 2.380 m2 fins a 3.675 
m2; l’increment de fonamentació i l’increment per desviació d’algun fonament, 
per la troballa d’una mina soterrania.    
  
Atès que després d’aquesta modificació el pressupost d’execució per contracte 
de la piscina passà dels 4.522.377,21 € previstos al pressupost de licitació a 
5.383.317,78 €, és a dir, es produí un increment de 860.940,57 €. 
  
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2009, va 
acordar modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa Construccions Riera, 
S.A, en el sentit de distribuir l’import de la subvenció concedida pel Consell 
Català de l’Esport de la següent manera: 
  
a)      106.382.32.-€ per a l’execució de les obres necessàries per a l’adequació 
de la finca, a l’objecte que aquesta compti amb els subministraments, serveis i 
escomeses a peu de parcel·la, les quals han estat executades per l’Ajuntament. 
b)      420.417,68.-€  que es destinaran a l’execució de les obres de construcció 
de la piscina coberta, per tal de restablir l’equilibri econòmic financer de la 
concessió d’obra pública. 
  
Atès que després de diferents reunions mantingudes al Consell Català de 
l’Esport ens han posat de manifest que, per tal de poder obtenir els 526.800 € 
de subvenció, cal que quedi constància que tots els diners es destinaran a 
l’execució de l’obra de la piscina coberta. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d'Esports, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa 
Construccions Riera, S.A, en el sentit que l’import de la subvenció concedida 
pel Consell Català de l’Esport, és a dir, 526.800 €, seran destinats a l’execució 
de les obres de construcció de la piscina coberta. 
  



 

SEGON.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha executat les obres 
necessàries per a l’adequació de la finca, a l’objecte que aquesta compti amb 
els subministraments, serveis i escomeses a peu de parcel·la, les quals han 
pujat un import de 106.382,32 €, Construcciones Riera, SA, satisfarà l’esmentat 
import a l’Ajuntament de Canet de Mar, una vegada li sigui requerida la 
liquidació del mateix. 
  
TERCER.- Citar la concessionària per tal que concorri a les oficines municipals, 
el dia i hora que se l’indiqui, per a la formalització de la present modificació. 
  
QUART.- Facultar l’alcalde per signar quants documents siguin necessaris per 
a l’execució dels presents acords. 
  
CINQUÈ.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui aquest acord en la propera 
sessió ordinària que celebri. 
 
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI AMB COMEDIANTS, SA I EL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER A L’ÚS I 
L’ARRENDAMENT PUNTUAL DE LA CÚPULA PER DUR A TERME 
ACTIVITATS DOCENTS DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC DURANT EL CURS 
2009-2010 
  
Atès que la Junta de Govern Local en data 10 de setembre de 2009 va aprovar 
els acords següents: 
  

PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Canet de Mar i 
Comediants, SA per a la utilització i l'arrendament puntual de les instal·lacions de 
la cúpula per dur a terme actrivitats docents dels alumnes del Batxillerat artístic 
durant els cursos 2009-2010 
  
SEGON.- Aprovar la despesa de 1200 euros per a l'any 2009 que es farà en 
pagaments mensuals a mes vençut amb càrrerc a la partida 50 42200 22706 del 
pressupost vigent de 2009. 
  
TERCER.- Aprovar la despesa per a l'any 2010 que estarà subjecta a la revisió 
prevista al pacte tercer del conveni transcrit a la part expositiva d'aquest acord, la 
qual es condiciona a la consignació de crèdits per al pressupost de 2010. 
  
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, i la senyora tinenta 
d'alcalde de Medi Ambient i Educació i Infància, Sílvia Tamayo Mata, perquè 
signin tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

  
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha 
considerat oportú introduir algunes esmenes en el text del conveni que es va 
aprovar en la sessió de la Junta de Govern esmentada. 
  
Vist i trobat conforme el conveni modificat pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, el text literal del qual és el següent: 
  



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ,  
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, SA, PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR A TERME 
ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA 
MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA DURANT 
ELS CURSOS 2009-10 I 2010-2011. 
  
A Canet de Mar, a .......de ____ de 2009 
  
  
REUNITS: 
  
PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
  
El senyor Jaume Graells i Veguin, director general de l'Educació Bàsica i el 
Batxillerat del Departament d'Educació, actuant en l'exercici de les facultats 
delegades per Resolució de 16 d'octubre de 2008, de delegació de competències 
(DOGC núm. 5248 de 31 d'octubre) 
  
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
  
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i 
Infància, especialment facultada per subscriure aquest conveni, en virtut de 
l’acord de Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2009. 
  
PER COMEDIANTS, SA 
  
El senyor JFR, amb el NIF xxxxx  gerent de Comediants, SA, segons poder 
mercantil número 766 de 24 de febrer de 2003, atorgat davant la notària de 
Barcelona Berta Garcia Prieto, en nom i representació d'aquests, amb adreça al 
carrer de les Palmes, s/n de Canet de Mar. 
  
MANIFESTEN 
  
l. Que s’ha constituït al municipi una comissió que té com a objectiu afavorir i 
potenciar la implementació d’oferta formativa relacionada amb les arts 
escèniques al nostre municipi i que totes les parts signants del present conveni 
en són membres. 
  
II. Que en data 22 d’octubre de 2008 el Consell Escolar de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner va acordar sol·licitar al Departament d’Educació la 
implementació a l’Institut Lluís Domènech i Montaner la modalitat de batxillerat 
d’art en la via d’arts escèniques, música i dansa. 
  
III. Que en data 23 d’octubre de 2008 la Junta de Govern Local va prendre entre 
d’altres l’acord que es transcriu a continuació: 
  
“PRIMER.- Manifestar l’interès de l’Ajuntament de Canet de Mar per implementar 
al nostre municipi diversos estudis postobligatoris, en concret cicles formatius de 
grau mig i/o superior, relacionats amb les arts escèniques, la música i la dansa, i  
d’acord amb les propostes que puguin sorgir la comissió d’arts escèniques, 
l’oferta que plantegi el Departament d’Educació i les demandes que efectuïn els 
diversos centres docents.  



 

  
SEGON.-  Fer constar el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar a la proposta de 
l’IES d’oferir per al proper curs acadèmic la modalitat d’arts del batxillerat en la 
via d’arts escèniques, música i dansa. 
  
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, a la Direcció del Col·legi Yglesias, a la Direcció de l’EUTTP, a 
l’empresa Comediants, i als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental.”  
  
IV. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat a 
l’IES Domènech i Montaner de Canet de Mar, la implementació de la modalitat 
d’arts de batxillerat d’art en la via d’arts escèniques, música i dansa.  
  
V. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’IES Domènech i 
Montaner un total de 30 alumnes per dur a terme aquests estudis durant el curs 
acadèmic 2009-2010. 
 
VI. Que pel desenvolupament d’algunes de les matèries de modalitat d’arts en la 
via d’arts escèniques, música i dansa, es troba necessari poder disposar d’un 
espai escènic adequat on impartir determinats ensenyaments. 
Vll. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que 
d’aquesta parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que és 
un espai idoni per programar aquests ensenyaments. 
  
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents: 
  
CLÀUSULES: 
  
Primera.- És objecte del present conveni articular la col·laboració entre 
Comediants, SA, i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la utilització puntual de les 
instal·lacions de la  cúpula per dur a terme activitats docents del alumnes del 
Batxillerat artístic de l’IES Lluís Domènech i Montaner durant els cursos 2009-
2010 i 2010-2011.  
  
Segona.- El calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als criteris 
següents: 
        
-                      Es podrà utilitzar l’espai un màxim de quatre hores setmanals en 
horari exclusivament de matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, dimarts i dijous, 
entre els mesos de setembre a juny. S’exclou explícitament d’aquest conveni el 
cap de setmana. 
-                      La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a 
estudi i viabilitat. 
  
Tercera.-  Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització, 
manteniment i neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst 
anteriorment, l’Ajuntament de Canet de Mar satisfarà a Comediants, SA un import 
mensual de 300 €, IVA inclòs. El sistema de calefacció anirà a càrrec de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Aquest preu inclou també l’assistència de personal 
de la companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament 
de les instal·lacions. Qualsevol altra activitat que es realitzi i que requereixi 
assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges 



 

escenogràfics, utilització de vestuari, etc.) no està inclosa en el preu. El preu es 
farà efectiu mensualment i es revisarà després del seu primer any de vigència, i 
així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. No s’admetrà cap altra fórmula de 
revisió de preus. 
  
Quarta.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única 
persona, que serà la persona docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots 
els casos les activitats hauran de conviure amb les que estigui realitzant la 
companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà sempre en compte els horaris 
establerts per l’IES, els respectarà al màxim i farà possible que les sessions es 
puguin dur a terme en tots els casos.  
  
Cinquena.- Obligacions de les parts. 
  
a)             Ajuntament de Canet de Mar 
  
1. Aportar el preu mensual previst al pacte tercer. 
2. Aportar el sistema de calefacció de l’espai.  
  
b)             Comediants, SA 
  
1. Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
2. Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal de la 
companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament de 
les instal·lacions.  
3. Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i fer 
possible en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
4. A banda de la utilització de les instal·lacions de la cúpula, objecte d’aquest 
conveni, Comediants SA, a sol·licitud de l’Institut, podrà aportar la borsa de 
professionals del sector d’arts escèniques, tant a nivell artístic com tècnic, amb 
els termes que en el seu cas s’acordin.  
    
c)             Departament d’Educació 
  
1.                  Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries 
relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, a les activitats lectives 
que s’imparteixen en l’espai Cúpula de Comediants. 
2.                  La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització 
dels horaris de les matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i 
dansa, quan les activitats lectives que s’imparteixen requereixin la utilització de 
l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en compte els horaris especificats en la 
clàusula segona. 
  
Sisena- Que, vist que es tracta d’una activitat formativa aprovada en Consell 
Escolar i que compta amb l’autorització dels Serveis Territorials, aquesta queda 
coberta per la pólissa de responsabilitat civil i patrimonial que té contractada la 
Generalitat de Catalunya. El Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner autoritzarà de forma explícita aquesta activitat i els pares o 
representants legals de l’alumnat que hi participi hauran de donar la conformitat i 
autorització al trasllat i assistència a aquesta activitat.     



 

  
Setena.- L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà a Comediants SA la quantitat 
de 1.200€ l’any 2009. Aquesta aportació es farà en pagament mensuals a més 
vençut amb càrrec a la partida 50 42200 22706 del pressupost vigent de 2009. 
L’aportació per a l’any 2010 és subjecta a la revisió prevista al pacte tercer i es 
condiciona a la consignació de crèdits per al pressupost de 2010.  
  
Vuitena.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
al Departament d’Educació.  
  
Novena.-La vigència d’aquest conveni és per dos anys i es podrà prorrogar 
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries en el termini 
de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència.  
  
I perquè consti, les parts signen aquest conveni, per triplicat, al lloc i en la data 
assenyalats en l’encapçalament. 
  
  
  
  
  

    

Jaume Graells i Veguin 
Director general de 
l’Educació Bàsica i el 
Batxillerat 

Sílvia Tamayo Mata 
3a tinenta d’alcalde de 
Medi Ambient, Educació 
i Infància 

  
Comediants, SA 
  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la modificació del text del conveni amb Comediants, SA per 
a l’ús i l’arrendament puntual de la cúpula per dur a terme activitats docents del 
batxillerat artístic durant els cursos 2009-2010. 
  
SEGON.- Mantenir els punts segon i tercer de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 10 de setembre de 2009. 
  
TERCER.- Facultar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància, 
Sílvia Tamayo i Mata, per procedir a la signatura de la formalització d’aquest 
conveni. 
  
QUART.- Notificar aquest acord a les part interessades a tot l’efecte. 
 
7.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
LLAR D'INFANTS CURS 08-09 
  
Atès que en data 8 d’octubre de 2009 la Junta Govern Local va prendre entre 
d’altres l’acord següent:  
  
Atès de 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/2590/2009, de 15 de setembre, per la es dóna publicitat 
a les subvencions atorgades a les corporacions locals titulars de llars d’infants 
per al curs 2008-2009, en la quals s’atorga una subvenció de 387.000,00€ 
destinada a l’escolarització corresponent al curs escolar 2008-2009, es proposa 
a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
  

PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució 
EDC/589/2008 del conseller d’Educació d’un import de 284.400,00€, 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. 

  
Atès que posteriorment s’ha detectat un error material en el punt primer de la 
part dispositiva, concretament quan es  fa referència a la resolució i a l’import 
de la subvenció, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Medi Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Corregir l’error material que s’ha produït en la transcripció de l’acord de 
la manera següent: 
  
On diu:   resolució EDC/589/2008 
Ha de dir:  resolució EDU/2590/2009 
  
On diu:   d’un import de 284.400,00€, 
Ha de dir: d’un import de 387.000,00€ 
 
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER LA INTEGRACIÓ DE L'AJUNTAMENT A 
LES XARXES IDEC.PLANURB I IDEC. LOCAL 
  
Atès que en el DOGC núm. 5341, de 18.03.09, es va publicar la Resolució de 4 
de març de 2009, del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, 
per la qual s’obria la  convocatòria de subvencions per a la participació dels ens 
locals en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC i s’aprovaven les seves 
bases reguladores. 
  
Vist que, segons la resolució esmentada, poden ser objecte de subvenció, entre 
d’altres, la implantació de la infrastructura de dades espacials IDEC.Local i 
IDEC.PlanUrb, promoguda pel Consorci AOC. 



 

  
Atès que l’objectiu del projecte IDEC.Local és impulsar i canalitzar la 
participació dels ens locals en el desenvolupament d’una infrastructura de 
dades espacials de les administracions locals de Catalunya, autònoma i a la 
vegada integrada dins la infrastructura de Dades Espacials de Catalunya 
(IDEC) establerta per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació 
geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta infrastructura 
comporta, per una banda, fer pública la geoinformació disponible i descriure-la 
mitjançant metadades en un catàleg accessible per Internet, i per altra banda, la 
publicació d’aquesta geoinformació en servidors de mapes, per tal de fer-la 
pública, en les condicions que cada ens determini, a altres administracions i 
usuaris, tot creant una xarxa de servidors locals que permeti accedir a la seva 
geoinformació, combinar-la entre si i amb dades d’altres administracions i, a 
més llarg termini, plantejar noves aplicacions i projectes. 
  
Atès que el projecte IDEC.PlanUrb promou la creació d’una infrastructura de 
dades espacials temàtica especialitzada en la informació corresponent al 
planejament urbanístic, que té com a objectius: 
  
-          La generació i difusió d’informació urbanística als ciutadans mitjançant 
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
-          Facilitar als municipis de més de 10.000 habitants el compliment de les 
obligacions que, respecte a la publicació via Internet de les dades 
urbanístiques, estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(Decret 305/2006 de 18 de Juliol), tot i ampliant l’abast mínim d’aquesta 
publicació mitjançant la difusió d’informació a través de servidors de mapes. 
  
Atès que mitjançant Decret núm. 491/2009, de 29 d’abril, de la tinència 
d’alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, es va resoldre acollir-se a la 
convocatòria de subvencions, en base a la memòria redactada pel departament 
de Sistemes d'Informació Geogràfica dels serveis tècnics municipals. La 
sol·licitud va ser efectuada en data 29.04.09. 
  
Atès que en data 23.07.09 ha tingut entrada la notificació del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya de l’atorgament a l’Ajuntament de Canet de 
Mar de les subvencions següents: 
  
               - Integració a la Xarxa IDEC.PlanUrb               5.000 € 
               - Integració a la Xarxa IDEC.Local               2.000 € 
 
Atès que l’empresa encarregada de portar a terme la implementació de la 
cartografia de planejament urbanístic i temàtica de Canet de Mar a la 
infrastructura de dades espacials de Catalunya serà LAVOLA i vist que s’ha 
efectuat la reserva de saldo de crèdit disponible i la retenció corresponent per 
fer front a aquesta despesa a les partides pressupostàries següents: 42 43200 
62600 22009003873 i 20 12100 21600 22009003874.  
  



 

De conformitat amb tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d'Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar la subvenció de set mil euros (7.000 €), atorgada pel 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la integració de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a les Xarxes IDEC.PlanUrb i IDEC.Local. 
  
SEGON.- Comunicar la present resolució al Consorci Administració Oberta de 
Catalunya i a l’Àrea d’Intervenció municipal. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 FINS AL DIA 23 D'OCTUBRE 
DE 2009 
 
Decret Data Resum Signatura 

1165 13/10/2009 Resolució sancionadora expedient 82083 Alcalde 
1166 13/10/2009 Personació recurs contenciós administratiu 285/09 Alcaldia 
1167 13/10/2009 Notificació expedient vehicle abandonat Alcalde 
1168 13/10/2009 Advertiment imposició primera multa  coercitiva Òscar Figuerola 
1169 13/10/2009 Imposició sanció persones físiques alcalde 
1170 13/10/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1171 14/10/2009 Abonament factura despesa llogatera, carrer Romaní 

xx 
Òscar Figuerola 

1172 14/10/2009 Modificació pressupost mitjançant generació de crèdits Alcalde 
1173 14/10/2009 Liquidació finaltizació contractes estiu 2009 Alcalde 
1174 14/10/2009 Ratificació decret d'incoació procediemnt restaruacio 

legalitat urbanística 905/2009, carrer del Mar, xx 
Òscar Figuerola 

1175 14/10/2009 Declarar inadmissible recurs de reposició expedient 
82312 

Alcalde 

1176 14/10/2009 Resolució sancionadora expedient 78100 Alcalde 
1177 14/10/2009 Canvi designació lletrat contenciós expedient 76397 Alcalde 
1178 15/10/2009 Llicència primera ocupació Pedracastell, xx Òscar Figuerola 
1179 15/10/2009 Autorització activitat de venda i expedició de 

cartonatge i material de papereria a la Plaça Pere 
LLauger Prim xx. 

Sílvia Tamayo 

1180 15/10/2009 Canvi de nom de l'activitat del gimnàs del carrer 
Clausell número xx 

Sílvia Tamayo 

1181 15/10/2009 Sol·licitud pròrroga subvenció AOC 2008 Alcalde 
1182 15/10/2009 Aprovació 3a certificació obres reforma parvulari Ceip 

Misericòrdia 
Alcalde 

1183 15/10/2009 Primera ocupació Josep Pla, xx Òscar Figuerola 
1184 16/10/2009 Resolució al·legacions llista d'admesos policia local Alcalde 
1185 16/10/2009 Tramesa expedient i emplaçaments recurs 427/2009 Alcalde 
1186 19/10/2009 Despeses setmanals Alcalde 
1187 19/10/2009 Targeta disminució Cati Forcano 
1188 19/10/2009 Primera ocupació Misericòrdia xx Òscar Figuerola 
1189 19/10/2009 Requeriment arranjament terreny municipal circ 

Hermanos Rossi 
Sílvia Tamayo 



 

1190 19/10/2009 Incoació expedient de disciplina urbanística parcel·la 
45 polígon xx 

Òscar Figuerola 

1191 19/10/2009 Incoació expedient sancionador parcel·la 45 polígon xx Òscar Figuerola 

1192 19/10/2009 Denegació alcalde sol·licitud convocatòria Ple 
extraordinari sol·licitat per l'oposició 

Alcalde 

1193 19/10/2009 Denegació atorgament llicència, carrer Tarragona, xx Òscar Figuerola 
1194 20/10/2009 Aprovació IRPF mes de setembre Alcaldia 
1195 20/10/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
1196 20/10/2009 Llicències de gas natural Alcaldia 
1197 20/10/2009 Llicència primera ocupació C/ Sant Josep, xx Òscar Figuerola 
1198 21/10/2009 Resolució ajut suficiència alimentària llar d'infants Sílvia Tamayo 
1199 21/10/2009 Desestimació petició gratuïtat escola per família 

nombrosa 
Sílvia Tamayo 

1200 21/10/2009 Adjudicació definitiva contracte subministraments 
equips electrònics detecció bujols  

Alcalde 

1201 22/10/2009 Devolució fiança urbanització can Santinyà Òscar Figuerola 
1202 22/10/2009 Modificació pressupost mitjançant transferència de 

crèdit 
Alcalde 

1203 22/10/2009 Contracte menor Medi Ambient hèlix Alcaldia 
1204 22/10/2009 Compareixença recurs 516/2009  Alcalde 
1205 23/10/2009 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
1206 23/10/2009 Autorització J.B.R. entrada a dependències policials Alcaldia 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.20 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


