
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 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: 11.00 hores 
Hora que acaba: 13.40 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 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
Coia Galceran Artigas 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
  

Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal, per estar treballant 
Antoni Isarn Flores, per estar treballant 
Francesc Martín Casares, per malaltia 
 

 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 05.11.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Reclamació a Endesa factures consum elèctric corresponents a les 

bombes d'elevació del pou de la riera Gavarra 
4) Convocatòria 2/2009 en règim de concurrència competitiva, de 

subvencions en l'àmbit esportiu 
5) Aprovació contracte de préstec en règim de comodat de dos conjunts 

ceràmics del Museu de la Ceràmica de l'Institut de Cultura de Barcelona 



 

6) Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme en matèria de 
transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb 
dependència 

7) Relació de decrets des del dia 26 fins al dia 30 d'octubre de 2009 
8) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  05.11.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 5 de novembre 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, per unanimitat s'acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 12 de novembre de 2009, per import de 
46.553,86   €, corresponent a la relació de factures F/2009/32   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 12 de novembre de 2009 , 
per import de 46.553,86 €, corresponent a la relació de factures F/2009/32   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.- RECLAMACIÓ A L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, 
DE FACTURES DE CONSUM ELÈCTRIC CORRESPONENTS A LES 
BOMBES D’ELEVACIÓ DEL POU GABARRA. 
  
L’enginyera municipal ha emès un informe, en data deu de juny del dos mil nou 
i que tot seguit es transcriu, en  què posa de manifest que en diversos exercicis 
aquest ajuntament ha suportat la despesa de consum elèctric corresponent a 
les bombes d’elevació del pou Gabarra, que gestiona l’empresa SOREA: 



 

  
PROPOSTA D’ACORD 
  
La Junta de Govern De data 14 de maig de 2009 ha aprovar una reclamació a 
SOREA de 8.732,92 € corresponent a la facturació del consum elèctric de la 
pòlissa 403864991. 
 
Posteriorment SOREA va comunicar a l’enginyera municipal que ha abonat 
també els imports d’aquesta pòlissa. 
  
INFORME 
  
En els últims mesos s’ha realitzat un estudi de cadascuna de les pòlisses 
elèctriques que arriben a nom de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de tenir 
un control de la despesa energètica del municipi. Amb aquest estudi s’han 
distingit les pòlisses corresponents a enllumenat públic, instal·lacions 
semafòriques i dependències municipals.  
  
En fer tota aquesta tasca d’estudi de les pòlisses elèctriques, s’ha detectat que 
l’Ajuntament de Canet de Mar està pagant mensualment una factura de la 
companyia elèctrica Fecsa Endesa, amb número de pòlissa 403864991 i 
adreça UR CAN SALAT. AP PL. PUJADAS. Inicialment es va suposar que era 
una pòlissa d’enllumenat públic, però una vegada ubicats tots els quadres 
d’enllumenat públic existents al municipi amb l’ajuda de la Brigada Municipal, es 
va constatar que no ho era. 
  
La ubicació exacta d’aquest subministrament és a la part superior de la rotonda 
ovalada de la Plaça Busquets. El quadre existent és el que fa funcionar les 
bombes d’elevació del pou Gavarra, una de les fonts d’abastament d’aigua 
potable al municipi i que gestiona l’empresa SOREA. 
  
Tots els subministraments elèctrics de bombes de pous o d’estacions 
elevadores d’aigua són costejats directament per SOREA. El cost d’aquesta 
pòlissa, doncs, hauria d’estar també costejat per SOREA. 
  
Una vegada feta la reclamació a SOREA per tal que es fes càrrec d’aquestes 
factures, es va constatar que SOREA també està pagant les mateixes factures. 
El número de pòlissa és diferent, però el número de comptador i la seva 
ubicació és la mateixa que el que costeja l’Ajuntament. 
  
Per tant, el tècnic sotasignant considera que s’hauria de fer una reclamació a 
FECSA ENDESA per tal que a partir d’aquest moment només arribi la factura 
elèctrica d’aquest subministrament a SOREA, així com reclamar el pagament 
de totes les factures d’aquest subministrament que fins al moment ha pagat 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Per tot l’exposat, vist el nou informe emès per l’enginyera municipal i de 
conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 



 

  
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per Junta de Govern Local de 14 
de maig de 2009 de reclamar a SOREA el pagament de l’import de 8.732.92 € 
corresponent al consum elèctric de la pòlissa 403864991 
  
SEGON.- Aprovar el nou import de la despesa del consum  elèctric de la pòlissa 
403864991 que puja un total de 9.541,99 € 
  
TERCER.- Reclamar a Endesa Distribución Eléctrica SL. que efectuï un 
pagament a l’ajuntament de Canet de Mar de 9.541,99 € segons el detall que 
figura en l’annex d’aquesta proposta corresponent a la facturació del consum 
elèctric de la pòlissa 403864991 i d’adreça, UR CAN SALAT AP.PL.PUJADAS 
  
QUART.- Un cop transcorregut el termini de pagament voluntari, compensar de 
la factura de Endesa Distribución Eléctrica SL. remesa número  AGR.1618279 
de data emisio 18/05/2009 la quantitat de 9.541.99 € resultant del total a pagar 
d’aquesta factura 13.817,09 € 
  
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a Endesa Distribución Eléctrica SL. 
  
4.- CONVOCATÒRIA 2/2009, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT 
ESPORTIU, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va 
modificar  l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol a altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar  
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la 
convocatòria de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi 
ha per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que 
sigui d’aplicació. 
 
Atès que el crèdit pressupostari que hi ha per a les subvencions corresponent a 
l’àmbit d’esports no s’ha atorgat en la seva totalitat. 
 
Atesa la demanda d’entitats de l’àmbit esportiu que no van concorre a la 
convocatòria 1/2009 en règim de concurrència competitiva, 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. 
 
Atès que en la primera convocatòria (1/2009) van quedar fora de termini 
diverses entitats i existint crèdit pressupostari. 
 
Atès que aquest any ha estat un any de canvis en el format de presentació de 
sol·licituds i terminis. 
 



 

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 2/2009, de caràcter extraordinari, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions en l’àmbit esportiu, per l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per a l’exercici 2009 i donar-li tan àmplia difusió com la 
prevista en el seu articulat. Les entitats interessades a acollir-se a aquesta 
convocatòria hauran de presentar a les oficines municipals, en el termini de 15 
dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP la 
documentació prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a 
continuació: 
 

CONVOCATÒRIA 2/2009, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT 
ESPORTIU, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.  
 
1.- Objecte general 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria 2/2009,  de caràcter extraordinari, és 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels 
límits establerts en els pressupostos municipals i d'acord amb l'Ordenança 
municipal que aprova les bases reguladores de la concessió  de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP núm. 038 
de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, l'ordenança), modificada per acord 
de Ple de data 24 de març de 2004.  
 
La percepció d’aquesta subvenció serà compatible amb la percepció de d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualssevol altres administracions o ens públics o privats.  
 
2. Objectius per àmbits: 
 
- PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA:  
a) Projectes i programes que  promocionin l’activitat física i esportiva 
desenvolupades per entitats o associacions esportives. 
b) Per la participació en competicions organitzades per federacions esportives. 
c) Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats 
físiques i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la dinamització 
ciutadana. 
 
2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions.  



 

 
La quantia màxima de import de les subvencions és la que s’especifica tot seguit 
 
Finalitat     Partida      Dotació 
            Pressupostària Econòmica 
 
Esports 70 45200 48900 5.760,00 € 
 
L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades 
a l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  general de subvencions. I, si 
s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que correspongui, 
abans de la resolució de la concessió de la subvenció.  
 
3. Requisits dels beneficiaris 
 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda 
de no residents. 
 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre 
el valor afegit. 
 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94  de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant 
el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans 
esmentada. 
 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
 
f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions de 
tipus tributari amb l’Administració de la comunitat autònoma o local respectiva, en 
les condicions fixades per l’Administració corresponent.  
 
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.  
 
L’acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
del representant de l’entitat. 
 
4. Requisits de les sol·licituds. 
 
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 de 
l'Ordenança, poden ser beneficiaris.  



 

 
No hagin estat beneficiaris de subvenció de l’àmbit esportiu corresponent a la 
convocatòria 1/2009,  resolta en Junta de Govern Local  de data 7 de maig de 
2009. 
 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per 
sol·licitar i justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina 
de registre general la documentació següent, segons models facilitats: 
 

a) Instància signada pel president de l’entitat i adreçada a l’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la qual es farà constar el programa o 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.  
b) Memòria descriptiva del projecte o activitat a fer. 
c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
d) Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
e) Domiciliació bancària o certificat de concurrència. 
f) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 
grups de fet o sense personalitat jurídica) . 
 

3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat 
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, i s'advertirà que la no-complimentació s'entendrà com un desestiment i la 
sol·licitud s’arxivarà. 
 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de 15 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Aquest termini serà improrrogable. 
 
5. Òrgans competents.  
 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la Junta de Govern 
Local; de la instrucció, és el Consell Regulador i de la resolució de l’atorgament 
de subvencions és la Junta de Govern Local. L’acord d’atorgament podrà 
condicionar el pagament a la signatura d’un conveni  de col·laboració.  
 
El termini màxim per notificar la resolució d’atorgament és de 15 dies naturals a 
partir de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.  
 
6. Reformulació de la sol·licitud. 
 
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte el 
finançament d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior 
al de la sol·licitud presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la 
seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció 
atorgable. 
 
7. Composició del consell regulador.  
  
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els 
barems de valoració indicats en aquesta convocatòria, a proposta de la regidoria 
corresponent, pel consell regulador, que està format pels membres següents: 
 
President: l'alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas i Rius.  



 

 
Vocals:   El regidor de Cultura, Sr. Óscar Figuerola i Bernal 
   El regidor d’Esports, Sr. Antoni Isarn i Flores 
   La regidora d’Ensenyament, Sra. Sílvia Tamayo i  Mata 
   La regidora de Benestar Social, Sra. Cati Forcano i Isern 
   El regidor de Joventut, Rafael Dulsat Ortiz 
   El regidor de Participació Ciutadana: Francesc Martín Casares 
 
Secretària:  Núria Mompel Tusell  
 
L'interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, que actuarà de ponent. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a : 
 

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 
actes.  
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de 
l'Ordenança.  
 

9. Justificació de la subvenció  
 
9.1.Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
9.2. La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà valorada 
per cada regidoria, és la següent: 
  

a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau 
de realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre 
d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre d'obres de 
teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions audiovisuals, en les 
activitats d'aquesta naturalesa, sempre fetes dins del període al que es 
circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les 
publicacions i la documentació gràfica que hagués generat la publicitat de 
l’acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de 
l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data 
d’emissió i, en el seu cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció 
s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi 
hagut.  



 

 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre 
del període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 
subvenció. 
- Reuniran els requisits legals  respecte del seu contingut que són els 
següents: 

 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals  en els casos següents: 
 

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 
 

e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou 
concedida. 
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  
 

10. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 
 
L’import de la subvenció en relació amb la puntuació, serà l’import màxim 
consignat per cada àrea dividit pel total de punts que obtinguin les entitats 
beneficiàries.  
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 



 

següents: 
 
1.  Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts. 
2. Correcta justificació de la subvenció en convocatòries anteriors, fins a 20 
punts. 
3. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4. Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5. Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6. Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts. 
7. Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts.   
  
11. Medi de notificació 
 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la Junta de 
Govern Local, en el termini de 15 dies a comptar des de l’acabament del termini 
per a la presentació de sol·licituds  i serà notificada directament a les entitats 
beneficiàries.  
 
12. Forma de pagament 
 
12.1. Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran 
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme 
d’execució de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a la 
justificació presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments 
s’instrumentarà d’acord amb el previst en l’esmentat article 9è d’aquestes bases.  
 
12.2. Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris es podran 
efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb caràcter 
previ a la justificació com a finançament necessari per fer actuacions inherents a 
la subvenció.  
 
12.3. En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada amb els requisits 
totalment l’establert en l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al beneficiari 
serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
13. Esgotament de la via administrativa. 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cap recurs 
de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que 
estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els 
articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de 
modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 



 

administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
14. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'Ordenança 
municipal  i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local 
pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 
5.- APROVAR EL CONTRACTE DE PRÈSTEC EN REGIM DE COMODAT DE 
DOS CONJUNTS CERÀMICS PROPIETAT DEL MUSEU DE LA CERÀMICA 
DE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ 
PERMANENT A LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
  
El Museu de la Ceràmica de l’Institut de Cultura de Barcelona es propietari de 
dos conjunts ceràmics atribuïts a Lluís Domènech i Montaner que s’exposen a 
la Casa Museu Ll. Domènech i Montaner. 
  
Atès que l’Institut de Cultura de Barcelona té la voluntat de continuar cedint 
aquestes peces destinades a l’exposició permanent de la Casa Museu Ll. 
Domènech i Montaner segons les condicions del contracte de préstec en règim 
de comodat que es transcriu a continuació: 
  

“ CONTRACTE DE PRÉSTEC EN RÈGIM DE COMODAT                           
  
Barcelona, a  
  
D’una part la senyora Isabel Balliu i Badia, Directora de Centres Patrimonials de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, amb número d’identificació Fiscal xxxx, en nom 
i representació del qual actua per delegació de presidència de 30 d’abril  de 
2008, amb seu al Palau de La Virreina, La Rambla, 99, 08002-Barcelona, i 
assistida en aquest acte per la Secretària delegada, Sra. Montserrat Oriol i 
Bellot, amb domicili al Palau de la Virreina, La Rambla 99 de Barcelona. 
  
I de l’altra, el senyor Òscar Figuerola i Bernal, Segon Tinent Alcalde i Regidor de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme de l´Ajuntament de Canet de Mar, amb 
número d’Identificació Fiscal, 350766106W, en nom i representació del qual 
actua segons decret núm. 632/2007 de 5 de juliol. 
  
                                                            MANIFESTEN 
  
PRIMER : Que l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu de 
Ceràmica està en  disposició de signar un contracte de préstec en règim de 
comodat de dues peces destinades a l’exposició Permanent de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.  (Annex I-Relació adjunta) 
  



 

SEGON: El préstec tindrà una durada de quatre anys, podent-se prorrogar per 
voluntat expressa d’ambdues parts mitjançant  la signatura de l’addenda al  
contracte corresponent per un període inicial igual al primer. 
  
En qualsevol moment es podrà posar fi al préstec mitjançant  la rescissió per 
escrit del contracte, que es comunicarà amb sis mesos d’antelació per qualsevol 
de les dues parts, principalment en el cas que no es respectin les condicions 
estipulades en aquest contracte. 
  
En cas que es constatin riscos greus per a la seguretat i/o la conservació de les 
obres prestades, el propietari  podrà exigir-ne la restitució sense cap avís previ. 
  
TERCER:  El Museu dipositari ha d’assumir les despeses de seguretat  de les 
obres que li han estat  dipositades en préstec i respondre de la seva integritat i 
de la seva conservació. 
  
QUART:  Les sales d’exposició dels objectes en préstec han de respondre a la 
normativa de seguretat i de conservació tant pel que fa referència a les 
condicions ambientals com a  
la prevenció d’incendis i robatoris, establint  així mateix els sistemes de vigilància 
i control corresponents. 
  
CINQUÈ:  En el cas de destrucció, pèrdua o robatori de l’obra en préstec, el 
Museu dipositari haurà d’informar en primera instància al Museu de Ceràmica de 
l’Institut de Cultura i li haurà d’abonar, en concepte d’indemnització, una suma 
igual a la darrera taxació de l’obra sinistrada, que és la que es fixa a la Relació 
adjunta a aquest contracte. El termini de pagament no podrà ser superior a un 
any. 
  
En el cas d’un deteriorament que comporti la depreciació de l’obra dipositada en 
préstec, el Museu dipositari n’haurà d’informar en primera instància al Museu 
prestador i li haurà d’abonar, en concepte d’indemnització, una suma 
proporcional a la pèrdua de valor de l’obra. Aquesta quantitat serà fixada pel 
prestador i no podrà excedir el valor de la darrera taxació de les obres. Si les 
dues parts no acorden el contrari en aquest contracte, el termini de pagament no 
podrà ser superior a un any. 
  
SISÈ:  Qualsevol operació de restauració que impliqui una modificació en 
l’aspecte de l’obra, s’ha d’acordar prèviament per escrit amb el Conservador de 
la Col·lecció del prestador. 
  
SETÈ:  En la retolació de totes les obres exposades al públic se n’haurà 
d’esmentar la  procedència. Aquesta menció ha d’aparèixer així mateix en totes 
les publicacions i  reproduccions de les obres,  com també en qualsevol altra 
tipus de difusió que se’n pogués fer. 
  
VUITÈ:  Per a tota qüestió relacionada amb el préstec de les obres propietat del 
Museu de Ceràmica de l’Institut de Cultura de Barcelona, la jurisdicció competent 
serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 
  
NOVÈ:  Seran causes de resolució del present contracte , a més a més de les 
generals establertes per llei, les següents: 
  



 

-          El mutu acord de les parts  
-          La impossibilitat sobrevinguda, de caràcter legal o material, que impedeixi 
      donar compliment a l’objecte d’aquest contracte. 
-          L´incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions 
previstes 
      en aquest contracte. 
  
Annex 1:  
  
Núm. Exp.894/09 
 
RELACIÓ DE LES OBRES QUE SÓN CEDIDES, EN CONCEPTE DE  
COMODAT, per a la seva exposició a la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar,  amb especificació dels números d’inventari i la 
valoració corresponent:  
  

Nom de l’objecte Nom de l’artista Número 
d’inventari Valoració 

 1 Plafó format 
per un conjunt de 
23 rajoles que 
formaven part 
d´un 
arrambador. 

   Lluís Domènech i  
       Montaner        836 i 838        900,00 €   

1 conjunt de 4 
rajoles  

Atribuït a Lluís 
Domènech 
I Montaner 

             
            846 

  
        600,00 € 

               
Total............... 

       1.500,00 
€ 

  
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del contracte de préstec en règim de comodat 
dels dos conjunts ceràmics propietat del Museu de la Ceràmica de l’Institut de 
Cultura de Barcelona que es transcriu a continuació:  
 

“ CONTRACTE DE PRÉSTEC EN RÈGIM DE COMODAT                           
  
Barcelona, a  
  
D’una part la senyora Isabel Balliu i Badia, Directora de Centres Patrimonials de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, amb número d’identificació Fiscal P-5890006-I, 
en nom i representació del qual actua per delegació de presidència de 30 d’abril  
de 2008, amb seu al Palau de La Virreina, La Rambla, 99, 08002-Barcelona, i 
assistida en aquest acte per la Secretària delegada, Sra. Montserrat Oriol i 
Bellot, amb domicili al Palau de la Virreina, La Rambla 99 de Barcelona. 
  
I de l’altra, el senyor Òscar Figuerola i Bernal, Segon Tinent Alcalde i Regidor de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme de l´Ajuntament de Canet de Mar, amb 
número d’Identificació Fiscal, 350766106W, en nom i representació del qual 



 

actua segons decret núm. 632/2007 de 5 de juliol. 
  
                                                            MANIFESTEN 
  
PRIMER :  Que l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu de 
Ceràmica està en  disposició   de signar un contracte de préstec en règim de 
comodat de dues peces destinades a l’exposició Permanent de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.  (Annex I-Relació adjunta) 
  
SEGON: El préstec tindrà una durada de quatre anys, podent-se prorrogar per 
voluntat expressa d’ambdues parts mitjançant  la signatura de l’addenda al  
contracte corresponent per un període inicial igual al primer. 
  
En qualsevol moment es podrà posar fi al préstec mitjançant  la rescissió per 
escrit del contracte, que es comunicarà amb sis mesos d’antelació per qualsevol 
de les dues parts, principalment en el cas que no es respectin les condicions 
estipulades en aquest contracte. 
  
En cas que es constatin riscos greus per a la seguretat i/o la conservació de les 
obres prestades, el propietari  podrà exigir-ne la restitució sense cap avís previ. 
  
TERCER :  El Museu dipositari ha d’assumir les despeses de seguretat  de les 
obres que li han estat  dipositades en préstec i respondre de la seva integritat i 
de la seva conservació. 
  
QUART :  Les sales d’exposició dels objectes en préstec han de respondre a la 
normativa de seguretat i de conservació tant pel que fa referència a les 
condicions ambientals com a  
la prevenció d’incendis i robatoris, establint  així mateix els sistemes de vigilància 
i control corresponents. 
  
CINQUÈ :  En el cas de destrucció, pèrdua o robatori de l’obra en préstec, el 
Museu dipositari haurà d’informar en primera instància al Museu de Ceràmica de 
l’Institut de Cultura i li haurà d’abonar, en concepte d’indemnització, una suma 
igual a la darrera taxació de l’obra sinistrada, que és la que es fixa a la Relació 
adjunta a aquest contracte. El termini de pagament no podrà ser superior a un 
any. 
  
En el cas d’un deteriorament que comporti la depreciació de l’obra dipositada en 
préstec, el Museu dipositari n’haurà d’informar en primera instància al Museu 
prestador i li haurà d’abonar, en concepte d’indemnització, una suma 
proporcional a la pèrdua de valor de l’obra. Aquesta quantitat serà fixada pel 
prestador i no podrà excedir el valor de la darrera taxació de les obres. Si les 
dues parts no acorden el contrari en aquest contracte, el termini de pagament no 
podrà ser superior a un any. 
  
SISÈ :  Qualsevol operació de restauració que impliqui una modificació en 
l’aspecte de l’obra, s’ha d’acordar prèviament per escrit amb el Conservador de 
la Col·lecció del prestador. 
  
SETÈ :  En la retolació de totes les obres exposades al públic se n’haurà 
d’esmentar la  procedència. Aquesta menció ha d’aparèixer així mateix en totes 
les publicacions i  reproduccions de les obres,  com també en qualsevol altra 



 

tipus de difusió que se’n pogués fer. 
  
VUITÈ :  Per a tota qüestió relacionada amb el préstec de les obres propietat del 
Museu de Ceràmica de l’Institut de Cultura de Barcelona, la jurisdicció competent 
serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 
  
NOVÈ :  Seran causes de resolució del present contracte , a més a més de les 
generals establertes per llei, les següents: 
  
-          El mutu acord de les parts  
-          La impossibilitat sobrevinguda, de caràcter legal o material, que impedeixi 
      donar compliment a l’objecte d’aquest contracte. 
-          L´incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions 
previstes 
      en aquest contracte. 
  
Annex 1:  
  
Núm. Exp.894/09 
 
RELACIÓ DE LES OBRES QUE SÓN CEDIDES, EN CONCEPTE DE  
COMODAT, per a la seva exposició a la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar,  amb especificació dels números d’inventari i la 
valoració corresponent:  
  

Nom de l’objecte Nom de l’artista Número 
d’inventari Valoració 

 1 Plafó format 
per un conjunt de 
23 rajoles que 
formaven part 
d´un 
arrambador. 

   Lluís Domènech i  
       Montaner        836 i 838        900,00 €   

1 conjunt de 4 
rajoles  

Atribuït a Lluís 
Domènech 
I Montaner 

             
            846 

  
        600,00 € 

               
Total............... 

       1.500,00 
€ 

  
SEGON.- Facultar l’Òscar Figuerola i Bernal per signar tots els documents que 
es derivin d’aquest acord.  
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS D'ALELLA, ARENYS 
DE MAR, ARGENTONA, CANET DE MAR, DOSRIUS, EL MASNOU, 
MONTGAT, PINEDA DE MAR, TIANA I VILASSAR DE DALT EN MATÈRIA 
DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I 
GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA DE LA COMARCA DEL MARESME 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme té la competència de promoure i 
gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la cartera de la 



 

Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents dels municipis 
de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 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 o afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
 
Atès 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. 
 
Atès 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. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de Catalunya 
la demanda de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i 
de la gent gran amb dependències de la comarca. 
 
Atès 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 
2009, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments esmentats estan 
disposats a signar un conveni de cooperació, el text literal del qual és el 
següent: 

 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARENYS DE MAR, 
ARGENTONA, CANET DE MAR, DOSRIUS, EL MASNOU, MONTGAT, 
PINEDA DE MAR, TIANA I VILASSAR DE DALT 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 ............ de 2009 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Josep Jo i Munné i 
 
D’altra part,  
 



 

l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde ajuntament d’Alella; 
l’Il·lm. Sr. Josep Masó i Nogueras, Alcalde ajuntament d’Argentona; 
l’Il·lm. Sr. Ramon Vinyes i Vià, Alcalde ajuntament d’Arenys de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde ajuntament de Canet de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, Alcalde ajuntament de Dosrius; 
l’Il·lm. Sr. Eduard Gisbert i Amat, Alcalde ajuntament del Masnou; 
l’Il·lm. Sr. Jordi Ràmia i Gisbert, Alcalde ajuntament de Montgat; 
l’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, Alcalde ajuntament de Pineda de Mar; 
l’Il·lm. Sr. Emili Muñoz i Martínez, Alcalde ajuntament de Tiana; 
l’Il·lm. Sr. Llorenç Artigas i Planas, Alcalde ajuntament de Vilassar de Dalt; 
 
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 de promoure 
i gestionar la prestació del transport adaptat, com a servei de la cartera de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per aquells residents dels municipis 
de menys de 50.000 habitants, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 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 o 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 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. 
 
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Maresme ha traslladat des d’un inici al 
Dept. d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de Catalunya la 
demanda de servei de transport adaptat de les persones amb discapacitat i de la 
gent gran amb dependències de la comarca. 
 
SETÈ.- 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 2009, 
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 
activitat 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 2009 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 (centres 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 2009, 
els imports que s’indiquen a continuació en concepte de despesa per la gestió del 
transport adaptat de persones amb discapacitat de la comarca. En funció de les 
demandes rebudes, es calcula el percentatge de cadascuna sobre el total i es fa 
una distribució proporcional de la partida prevista pel Consell Comarcal del 
Maresme per aquest concepte: 
 

CONSISTORI CIF IMPORT 
Alella P-0800300F 1.036,79
Arenys de Mar P-0800600I 460,10
Argentona P-0800900C 3.694,90
Canet de Mar P-0803900J 780,03
Dosrius P-0807400G 3.079,08
El Masnou P-0811700D 810,00
Montgat P-0812500G 1.980,88
Pineda de Mar P-0816200J 697,93
Tiana P-0828200F 2.183,70
Vilassar de Dalt P-0821300A 2.856,98
  17.580,39

 
b). L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un sol 
pagament un cop s’hagi justificat l’exercici de l’activitat desenvolupada durant el 
2009.  
 
QUART.- Els ajuntaments es comprometen a: 
 
a). Trametre al Consell Comarcal la següent documentació justificativa, un cop 
finalitzat l’exercici: 
 

9) Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació d’usuaris, 
rutes i freqüències i segons el model que s’especifica en l’annex I 
d’aquest conveni. 
10) Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions 
reconegudes i aprovades relatives a l’actuació per a l’any 2009. 

 
Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar amb data límit de 31 de 



 

desembre de 2009. 
 
CINQUÈ.- La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 
2009, 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 següents: 
 
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 per duplicat a un sol efecte, en 
el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Sanitat, Benestar Social i Festes Populars, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Argentona, 
Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Tiana i Vilassar de 
Dalt en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent 
gran amb dependència de la comarca del Maresme. 
 
SEGON.- Acceptar la subvenció per cobrir les necessitats de transport adaptat 
per a l'any 2009 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 (centres de dia, ocupacions, residencials, etc.) o a 
aquells altres que permetin garantir la seva integració, de 780,03 euros. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d'alcalde de Sanitat, 
Benestar Social i Festes Populars, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats, a l’efecte oportú. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 



 

següents. 
 



 

7.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PASSEIG MARÍTIM DE CANET DE MAR 
 
Atès que el passeig Marítim de Canet de Mar disposa d’una instal·lació 
d’enllumenat públic des de l’any 1989 amb 108 punts de llum, a base de 
columnes de fundició, amb globus esfèrics de PVC don sol cos i làmpades de 
250 W de vapor de mercuri. 
 
Atès que les lluminàries de globus actuals produeixen una emissió de flux 
lluminós en totes direccions sense aprofitar-se la major part d’aquesta emissió, 
donat que es fa a l’hemisferi superior. 
 
Atès que la factura d’electricitat en aquest sector és molt exagerada per l’ús que 
se’n fa, ja que les potències instal·lades són elevades, el tipus de làmpada 
utilitzada no és la més eficient energèticament i no es disposa de cap mena 
d’instal·lació de reducció de flux en capçalera o instal·lació de doble nivell que 
minori durant les hores nocturnes, tant l’impacte ambiental com el cost 
d’electricitat. 
 
Atès que des de l’any 2001 es disposa a Catalunya de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, 
amb el posterior desenvolupament d’aquesta Llei en forma de Reglament, 
aprovat pel Decret 82/2005, de 3 de maig. 
 
Atès que amb aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya pretenia regular 
les característiques de les instal·lacions i els aparells d’il·luminació amb la 
finalitat de mantenir al màxim possible les condicions naturals a les hores 
nocturnes, promoure l’eficiència energètica dels enllumenats, evitar la intrusió 
lumínica i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió 
del cel. 
 
Atès que, en aquest mateix sentit, el Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio de l’Estat, va aprovar el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries (Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre). Aquest 
reglament té per objectiu establir les condicions tècniques de disseny, execució 
i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat exterior per tal de millorar 
l'eficiència i l'estalvi energètic, així com la contaminació lumínica i reduir la llum 
intrusa o molesta. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar, per tal de complir amb la normativa 
autonòmica i estatal citada, va elaborar, a l'abril de 2005, un projecte de 
reforma d'enllumenat públic per al passeig Marítim. 
 
Atès que aquest projecte s'ha d'adequar a la nova normativa d'eficiència 
energètica en l'enllumenat exterior aprovada en data posterior a aquest 
projecte, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Serveis, 
Obres i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per 



 

unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de millora energètica de l'enllumenat 
públic del passeig Marítim de Canet de Mar elaborat pels Serveis Tècnics 
municipals durant el mes de novembre d'enguany i que actualitza el projecte 
redactat anteriorment, amb un pressupost d'execució per contracta de 
119.941,41 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar una autorització al Servei de Costes del Departament de 
Política Territorial i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a 
l'execució de les obres d'aquest projecte. 
 
TERCER.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el 
DOGC, el Periódico de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació en el 
BOP. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 26 FINS AL DIA 30 D'OCTUBRE 
DE 2009 
 
Decret Data Resum Signatura 

1205 23/10/2009 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
1206 23/10/2009 Autorització J.B.R. entrada a dependències policials Alcaldia 
1207 26/10/2009 Devolució taxes obra carrer Xaró Baix, xx Òscar Figuerola 
1208 27/10/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1209 27/10/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1210 27/10/2009 Proposta retirada carnet conduir Alcalde 
1211 27/10/2009 Declarar inadmissible recurs expedient 81147 Alcalde 
1212 27/10/2009 Despeses Alcalde 
1213 27/10/2009 Aprovació relació factures Alcalde 
1214 27/10/2009 Autorització supermecat suma riera Gavarra, canvis 

proposats 
Sílvia Tamayo 

1215 28/10/2009 Acceptació certificacions piscina coberta Alcalde 
1216 28/10/2009 Denegació pròrroga llicència i incoació expedient de 

caducitat de la llicència 274/2005 
Òscar Figuerola 

1217 28/10/2009 Reconeixement trienni  Alcalde 
1218 28/10/2009 Reconeixement trienni  Alcalde 
1219 28/10/2009 Reconeixement trienni  Alcalde 
1220 28/10/2009 Aprovació nòmina mes d'octubre Alcalde 



 

1221 29/10/2009 Llicència obres carrer Joan Oms, xx Òscar Figuerola 
1222 29/10/2009 Adjudicació definitiva contracte ASMA 2009-2011 Alcalde 
1223 29/10/2009 Obra menor carrer Sant Marc, xx Òscar Figuerola 
1224 29/10/2009 Autorització ús masoveria DEKAA alcalde 
1225 29/10/2009 Autorització ús masoveria ADAK Alcalde 
1226 29/10/2009 Delegació alcaldia per malaltia Alcalde 
1227 29/10/2009 Incoació expedient responsabilitat patrimonial  Cati Forcano 
1228 29/10/2009 Aprovació certificació 7 obres riera Gavarra Alcalde 
1229 29/10/2009 Cessament interventor Alcalde 
1230 29/10/2009 Pròrroga llicència d'obres núm. 88/2006, carrer Emília 

Domènech, xx 
Òscar Figuerola 

1231 29/10/2009 Retorn garantia definitiva Varis Arquitectes Alcalde 
1232 30/10/2009 Autorització JB Alcalde 
1233 30/10/2009 Adjudicació provisional subministrament camió grua 

per a la brigada 
Alcalde 

1234 30/10/2009 Adjudicació definitiva llums de nadal Alcalde 
1235 30/10/2009 Nomenament agent interí, Alcalde 

 
9.- 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 13.40 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 
 


