
                  
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE MAIG 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.00 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 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Coia Galceran Artigas 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 14.05.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació serveis extraordinaris mes de maig 
4. Aprovació pagament a l'Organisme autònom Ràdio Canet 
5. Actualització 2009 del conveni marc d'adhesió a la Xarxa Local de 

Consum 
6. Modificació condicions llicència municipal ambiental d'instal·lació per a 



                  
 

  

l'exercici de l'activitat de producció, emmagatzematge i oficines de 
peces tèxtils a ubicar a la riera d'en Misser, 5 – germans Bassas, 2 
parcel·la 20 

7. Desestimació recurs de reposició presentat per Talher, SA 
8. Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Plataforma 

Odèon (ACPO) 
9. Aprovació conveni de col·laboració amb l’IES Domènech i Montaner 
10. Relació de decrets des del dia 4 fins al dia 8 de maig de 2009 
11. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  14.05.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 14 de maig 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 21 de maig  de 2009, per import de 
108.610,96 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/14  
 
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 21 de maig  2009, per import 
de  108.610,96  EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/14 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2009. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 D’ABRIL I EL 15 DE MAIG  DE 2009 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15  d’abril i el 15 de maig  de 2009.  
 



                  
 

  

Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha quatre caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2009, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dotze mil vuit-cents trenta-quatre 
euros amb quaranta cèntims (12.834,40 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’abril i el 15 de maig  de 2009, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil  vuit-cents vint-i-set euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (1.827,54 €) corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Policia local, durant el mes de maig de 2009.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents seixanta-cinc euros amb 
vuitanta-un cèntim (565,81 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de maig de 2009.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de  tres-cents cinquanta-sis euros amb 
cinquanta cèntims (356,50 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
maig  de 2009.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents vint-i-nou euros amb deu 
cèntims (629,10 €)  corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de maig de 2009. 



                  
 

  

 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2009. 
 
4.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT A L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET  
 
Atès que l’Àrea de Joventut cedeix l’equip de so de que disposa a les àrees que 
ho sol·licitin. 
 
Atès que com a condició per a la cessió l’àrea sol·licitant ha de comptar amb el 
suport tècnic d’un col·laborador de l’Organisme Autònom Ràdio Canet 
 
Atès l’acord existent entre l’Àrea de Joventut i l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet per a la cessió de l’equip i la sonorització corresponent 
 
Atès que l’Àrea de Participació i Ciutadania va sol·licitar l’equip de so i la seva 
sonorització a l’Àrea de Joventut i a l’Organisme Autònom Ràdio Canet, 
respectivament, pel/s dia/es 18 i 19 d’abril de 2009 (Mostra d’Entitats). 
 
Atès que l’assistència tècnica per a l’esmentada sonorització durà 11 hores i 
que el cost per hora de l’assistència és de 15 €. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidori delegada de 
Participació i Ciutdania, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ingressar a la partida pressupostària de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet 10 – 3009900 l’import de 165,00 € provinents de la partida de despesa 
de l’Àrea de Participació i Ciutadania: 11-11100-22609, d’acord amb els RC 
realitzats amb aquest objecte. 
 
5.- ACTUALITZACIÓ 2009 DEL CONVENI MARC D'ADHESIÓ A LA XARXA 
LOCAL DE CONSUM 
 
Atès que en data 31 d’octubre de 2002 va ser aprovada pel Ple de la Diputació 
de Barcelona la creació de la Xarxa Local de Consum, amb la finalitat que 
constituís una eina eficaç per als municipis, i que, alhora, potenciés i millorés la 
política de col·laboració que la Diputació de Barcelona ve desenvolupant en 
aquest àmbit amb els municipis de la província. En concret, des de l’any 1991 
s’han signat 200 convenis de col·laboració en matèria de defensa dels 
consumidors i usuaris. 
 
Atès que la participació dels municipis a la Xarxa Local de Consum 
s’instrumenta jurídicament mitjançant la formalització i la signatura d’un conveni 
marc d’adhesió, el model del qual va ser aprovat per la Comissió de Govern de 
la Diputació de Barcelona, de data 30 de gener de 2003, i publicat al BOPB 
núm. 42, en data 18 de febrer de 2003, pàg. 21-23. 
 



                  
 

  

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canet de Mar va aprovar, 
en sessió de 26 de maig de 2004, la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa 
Local de Consum, el qual es va formalitzar en data 16 de setembre del mateix 
any. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 
2007 va aprovar el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes 
d'orientació política local en les qüestions d'interès comú i la metodologia per al 
desenvolupament de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i 
altres entitats locals del seu territori. 
 
Atès que, en desplegament del Protocol general, la Junta de Govern de la 
Diputació, en sessió de 26 de febrer de 2009, va aprovar el Catàleg 2009 de 
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, que 
conté l'oferta unificada d'ajuts que la diputació posa a l'abast dels ens locals de 
la província adherits al protocol general, amb la finalitat última de fomentar 
polítiques públiques locals de qualitat i impulsar el treball en xarxa per garantir 
la prestació integral de serveis. 
 
Atès que dins d'aquest Catàleg, el Servei de Suport a les Polítiques de Consum 
va incloure, entre d'altres, els programes de suport a les polítiques locals de 
consum que es relacionen seguidament, sense quantificació econòmica, que 
integren en cada cas els productes de suport directe que s'indiquen, a aprovar 
en el marc del conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum: 
 

 Programa de control i disciplina de mercat 
Productes: 

- Campanyes d'inspecció informativa per a sectors comercials 
- Campanyes d'inspecció informativa per a zones comercials 

 
 Programa d'informació i assessorament en consum (OPIC) 

Productes: 
- Assessorament tècnic en consumidor 
- Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en 
matèria de consum: bústia del consumidor 
- Visita de les unitats mòbils d'informació al consumidor 

 
Vista la resolució dictada pel cap del Servei de suport a les Polítiques de 
Consum, en virtut de la refosa 1/2009 (apartat 4,1,i), sobre delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la diputació, diferents del Ple, feta 
pública per decret de la Presidència de 18 de desembre de 2009 (BOPB Núm. 
24/12/2008), mitjançant la qual s’actualitza per a l’any 2009, 236 convenis marc 
d’adhesió a la Xarxa Local de Consum amb els ajuts de suport directe (sense 
quantificació econòmica) dels programes i els productes que s'indiquen, amb 
relació al suport ofertat enguany per l’Àrea de Salut Pública i Consum i 
contingut en el Catàleg de suport als serveis i les activitatsl de XBMQ 2009, de 



                  
 

  

conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Orbes, Via Pública i 
Serveis, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Acceptar l’actualització per a l’any 2009 del conveni marc d’adhesió 
a la Xarxa Local de Consum inscrit dins l’àmbit del Protocol General XBMQ. 
2008-2011, així com els serveis i els ajuts sol·licitats per l’Ajuntament amb 
relació al suport ofertat enguany per l’Àrea de Salut Pública i Consum i 
contingut en el Catàleg de suport als serveis i les activitats de XBMQ 2009, 
l’extracte del qual és el següent: 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
Conveni que s'actualitza: conveni marc d'adhesió a la Xarxa Local de 
Consum de data 16/09/2004 
 
Relació d'ajuts de suport directe 2009 que s'aproven en el marc del conveni: 
 
Programa  Producte     Codi XBMQ 
Programa de control Campanyes d'inspecció informativa per 09/Y/48569 
disciplina de mercat a sectors comercials. Sector/s: “Tallers 
   de reparació de vehicles automòbils” 
 
SEGON:  Comunicar aquesta acceptació a l’Àrea de Salut Pública i Consum de 
la Diputació de Barcelona. 
 
6.- MODIFICACIÓ CONDICIONS LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE PRODUCCIÓ, 
EMMAGATZEMATGE I OFICINES DE PECES TÈXTILS A UBICAR A LA 
RIERA D’EN MISER, 5 – GERMANS BASSAS, 2 PARCEL·LA 20 DE CANET 
DE MAR. 
 
En data 01.09.06, el Sr. Josep Lluis Arco Llorca, en nom i representació de la 
mercantil CANET PUNT, S.A., presentà davant d’aquest Ajuntament una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la 
llicència municipal ambiental per a la legalització de l’activitat de producció, 
emmagatzematge i oficines de peces tèxtils, a ubicar a la Riera d’en Misser, 5 – 
Germans Bassas, 2, parcel·la 20,  d’aquesta població. 
 
Tot seguit es va procedir a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons 
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament 
aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l’Ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats 
i instal·lacions (OA). 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13.12.06, va 
prendre entre d’altres, concedir a la societat CANET PUNT, SA la llicència 
ambiental municipal tipus B) per a l’exercici de l’activitat de producció, 



                  
 

  

emmagatzematge i oficines de peces tèxtils, a ubicar a la Riera d’en Misser 
número 5 – Germans Bassas, 2 parcel·la 20, d’aquesta població. 
 
Atès que en data 12.08.08, el senyor Xavier Vives Sol, en nom i representació 
de Canet Punt SA, presenta un document tècnic on es recullen un seguit de 
modificacions introduïdes en el projecte tramitat per a l’obtenció de la llicència 
municipal ambiental, per la qual cosa l’enginyer municipal emeté un informe en 
el qual manifestà que analitzades les modificacions introduïdes observà que 
afectaven bàsicament a aspectes que són competència del Consell Comarcal i 
del Departament d’Interior. 
 
Atès que en data 27.08.08, es remeté al Consell Comarcal del Maresme la 
documentació aportada, per tal que la ponència ambiental comarcal i el 
Departament d’interior poguessin emetre un nou informe. 
 
Atès que en data 12.02.09 ha tingut entrada en aquest Ajuntament còpia de 
l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
remès pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que en data 09.03.09 ha tingut entrada en aquest Ajuntament l’informe 
favorable emès per la Ponència Ambiental Comarcal. 
 
Vist el nou informe emès per l’enginyer municipal en data 06.05.09, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
  

“Revisat l’expedient i demés documentació relativa a la sol·licitud de llicència 
municipal ambiental, promoguda per CANET PUNT S.A., corresponent a una 
activitat dedicada a la fabricació i emmagatzematge de peces de gènere de punt i 
calceteria, a ubicar al carrer de la Riera d’en Misser núm. 5 cantonada amb 
Germans Bassas núm. 2 (parcel·la 20 del sector industrial U7), d’aquest municipi, 
el tècnic que subscriu en considera el següent: 
 
La Ponència Ambiental Comarcal, en la seva sessió de data 24 de febrer de 2009 
va revisar i informar favorablement, per unanimitat, la nova documentació 
aportada per l’esmentada empresa en la qual s’introduïen diverses modificacions 
en el projecte tramitat el seu dia per a l’obtenció de la llicència municipal 
ambiental, la qual havia estat concedida en data 12 de desembre de 2006 i quina 
executivitat  restava pendent de disposar una Acta de Control Inicial amb resultat 
favorable. 
 
Revisades també aquestes modificacions pel que sotasigna, aquest entén que 
l’informe que va emetre en data 30 de novembre de 2006 manté totalment la seva 
vigència i, malgrat s’hagin introduït modificacions en el plantejament de l’activitat, 
en les qüestions de competència municipal es reitera en tot el que en el mateix 
s’indicava, en el benentès de que l’al·lusió al compliment de les mesures 
proposades per la Ponència Ambiental Comarcal i per la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil s’ha de referir als darrers informes emesos per 
aquests organismes, i que a més del compliment de les mesures indicades en el 
projecte tècnic visat en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb el 



                  
 

  

núm. 339533 de data 04.08.06 s’hauria d’afegir “... amb les modificacions 
contemplades en el projecte visat amb el número 407412 de data 08.08.08”. 
  
Hom creu d’interès que es recordi en tot moment als titulars que de conformitat 
amb la legislació vigent l’activitat no es pot exercir en tant no es disposi d’una 
Acta de Control Inicial favorable, la qual haurà de ser emesa per una entitat 
ambiental de control amb acreditació de la Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. “ 

 
Vist l’expedient administratiu de referència, i tenint en compte allò que disposa 
la normativa legal d’aplicació, de conformitat amb la tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient i d’Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar en base a l’informe emès per l’enginyer municipal, l’apartat 
segon de l’acord número 6 de la Junta de Govern Local pres en data 13 de 
desembre de 2008, el qual era redactat de la següent manera: 
 

“SEGON.- Condicionar l’efectivitat del present permís al compliment de les 
següents    determinacions: 
  
Les del projecte tècnic visat en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb el número 339533 de data 04.08.06 
(...)” 

 
Pel redactat següent: 
 

“SEGON.- Condicionar l’efectivitat del present permís al compliment de les 
següents    determinacions: 
  
Les del projecte tècnic visat en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb el número 339533 de data 04.08.06, amb les modificacions contemplades en 
el projecte visat amb el  número 407412 de data 08.08.08 
(...)” 

 
SEGON.-  Deixar sense efecte les mesures correctores establertes en els 
informes emesos per la Ponència Ambiental Comarcal, les quals varen ser 
adjuntades a l’acord de data 13.12.06, i les proposades per la Direcció General 
d’Emergències i Seguregat civil en el seu informe de data 11.01.07, i substituir-
los per les noves mesures establertes pels mateixos organismes i que 
s’adjunten en el mateix acord. 
 
TERCER.- Recordar als titulars de l’activitat, que en cap cas no es pot iniciar 
l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi obtingut l’acta de control  inicial 
favorable, emesa per una entitat ambiental de control, de la qual s’haurà de 
facilitar còpia a aquest Ajuntament. A la mateixa s’acompanyarà el certificat 
emès pel tècnic director de l’execució del projecte en el qual s’indiqui 
l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència ambiental atorgada.  



                  
 

  

 
7.- DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER TALHER, 
SA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12.03.09, va prendre 
entre d’altres els acords següents: 

 
PRIMER.- Reconèixer un deute en favor de l’empresa Talher, SA, d’un import de 
9.379,44 €, en concepte d’interessos de demora per l’endarreriment en el pagament 
de les factures presentades pels serveis prestats a l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb l’informe emès en data 9/12/08, per l’interventor municipal, el qual 
s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Compensar la quantia esmentada en el paràgraf anterior a favor de 
l’empresa Talher, SA, amb l’obligació de l’esmentada empresa d’abonar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’import de 16.275,40 €, dels quals 13.301,58 €, 
s’exigiren en concepte de manca de reposició d’arbres morts o malmesos per 
causes naturals o per la manca de manteniment i no retirada i posterior reposició 
d’arbres de gran volum (riera Sant Domènec i plaça de l’Església), i 2.973,76 €, 
s’exigiren en concepte de reposició de diverses zones de reg i equipaments de la 
xarxa de reg en mal estat o en desús. 
 
TERCER.- Extingir el deute i el crèdit en la quantitat concurrent, operació de la qual 
resulta un saldo a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 6.895,96 €, que 
l’empresa Talher, SA, haurà d’abonar abans del 5 de maig de 2009. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessada i a la Tresoreria municipal per tal 
que en prenguin coneixement als efectes legals oportuns. 

 
Atès que en data 24.03.09, l’empresa Talher, SA, presentà un escrit 
d’al·legacions en relació amb l’anterior acord, tot i que en la notificació que es 
va practicar ja se l’informava que l’esmentat acord exhauria la via administrativa 
i que contra el mateix només podia interposar recurs potestatiu de reposició o 
bé un recurs contenciós administratiu. 
 
Atès que l’article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 
procediment administratiu comú (LRJPAC), disposa que l’error en la qualificació 
del recurs per part del interessada no serà obstacle per a la seva tramitació, 
sempre que se’n dedueixi el seu vertader caràcter. 
 
Atès que per aquesta raó es considerarà que el que ha volgut interposar la 
interessada és un recurs de reposició. 
 
Vist l’informe emès en data 30.03.09 pel tècnic de Medi Ambient municipal, Sr. 
Eduard Moreno Roca, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a les al·legacions presentades per Talher respecte 
al retorn de la garantia, emeto el següent 



                  
 

  

INFORME 
Únic.- L’empresa Talher presenta en data 24 de març de 2009 al·legacions respecte 
al no retorn de la garantia a la finalització del contracte del servei de manteniment i de 
neteja dels parcs i dels jardins de Canet de Mar, entre l’empresa i l’Ajuntament de 
Canet de Mar. A continuació valoro les al·legacions presentades per l’empresa: 



                  
 

  

 
1. Respecte a la primera de les al·legacions presentada sobre la reposició 

d’arbres. 
 

El senyor Javier Fité escriu una sèrie d’al·legacions titulades “reposició d’arbres morts 
per causes naturals”. Reitero el ja informat a l’informe emès pel tècnic de medi 
ambient conforme a que la despesa pressupostada en 13.301,58 € correspon a la “no 
reposició d’arbres morts o malmesos per causes naturals o de falta de manteniment i 
no retirada i posterior reposició d’arbres de gran volum (riera Sant Domènec i plaça de 
l’Església)”.  
En cap cas es tracta d’elements vegetals morts exclusivament per causes naturals 
com sembla que vulgui descriure les al·legacions presentades per Talher, sinó que la 
valoració feta per l’Ajuntament i per l’empresa CESPA (la nova contracta) és una 
relació de tots aquells arbres que es reben morts per causes naturals o per un mal 
manteniment per part de l’empresa Talher. En el plec de condicions tècniques queda 
clar que entre les tasques de manteniment hi ha tasques de plantació i/o reposició. 
Tampoc es veritat com es diu a les al·legacions presentades per Talher (últim 
paràgraf de la primera al·legació) que la despesa de 13.301,58 € es valori únicament 
l’estoconat dels dos plataners situats a la riera Sant Domènec i al davant de l’església. 
En la valoració de la despesa dels arbres morts hi són inventariats un total de 57 
arbres morts i diferents unitats d’arbusts que es detecta i valora un cop Talher deixa 
de treballar a Canet. La tala, arrebassament i reposició del plataner de la riera Sant 
Domènec i de la plaça de l’Església s’ha valorat per 417,06 € cadascun. O sigui un 
total de 834,12 €. La resta correspon a altres arbres i arbusts morts i als quals Talher 
durant el contracte no ha localitzat, inspeccionat ni actuat de cap forma. 
Es comunica adequadament a l’empresa Talher, un cop acabat el contracte, que 
procedeixi a arranjar els desperfectes avaluats tant per l’Ajuntament com pel nou 
concessionari en informe emès pel tècnic de medi ambient en data 31 de juliol de 
2008. En data 24 d’octubre de 2008, el tècnic de medi ambient emet informe conforme 
no s’ha procedit a arranjar els desperfectes assenyalats en l’anterior informe. 
L’empresa Talher en cap de les comunicacions ha donat cap tipus de resposta ni 
en forma d’actuació per subsanar els desperfectes ni en forma de comunicat escrit ni 
parlat. 
Com bé diu el senyor Fité, tampoc procedeixen al destoconat dels dos plataners, però 
aquest és un cas aïllat respecte als desperfectes globals assenyalats als diferents 
informes i comunicats convenientment. De fet el destoconat ja l’ha realitzat el nou 
concessionari, retirant els arbres morts i plantant-hi dos nous sense aquest fet tractar-
se d’un pressupost a part del contracte.  
Pel que fa als correus electrònics citats pel senyor Fité, tant el primer com el segon 
correu que fa esment tenen resposta mitjançant el procediment habitual de treball 
entre el tècnic municipal de medi ambient, l’Eduard Moreno, i la responsable de Talher 
a Canet, la senyora Elsa Mateos, el qual són les reunions presencials. Aquest 
procediment de treball pot ser constatat per la mateixa senyora Mateos i pels 
encarregats successius que ha tingut l’empresa Talher al llarg de la seva contracta. 
Alhora s’ha de dir que justament el primer dels correus demostra la poca voluntat de 
Talher en reposar els arbres, quan justament esmenta que ha de valorar si fer-ho o 
no. I pel que fa al segon correu, es va respondre en reunió que havia de ser Talher qui 
assumís la retirada dels dos arbres (plataners de riera Sant Domènec i Plaça de 
l’Església) tal i com estipulava el plec, cosa que no es va fer mai. 
Cal dir que el funcionament habitual de l’empresa Talher al llarg dels anys de 
contracte ha estat contrari a facilitar la reposició d’arbres morts o malmesos així com a 
intensificar les tasques de manteniment de qualsevol índole i que podia suposar 
despeses per l’empresa (els treballadors poden corroborar-ho). Tots els encarregats 



                  
 

  

que ha disposat l’empresa Talher al llarg del contracte ho poden corroborar. I aquest 
tècnic municipal de medi ambient, corrobora que ha estat molt feixuc que l’empresa 
realitzi les tasques encomanades, deixant moltes d’aquestes tasques sense executar. 
Aquesta situació ha estat comunicada repetidament per l’Ajuntament a l’empresa al 
llarg del contracte i en vàries reunions a la que s’ha convocat entre altres 
responsables de l’empresa al propi senyor Javier Fité amb representants polítics i 
responsables tècnics de l’Ajuntament. 
La sorpresa ha estat que l’inventari d’arbres morts un cop finalitzat el contracte amb 
l’empresa Talher ha estat molt més elevada que el que comunicava l’empresa 
respecte a la situació dels arbres dels parcs i dels jardins de Canet. 

 
2. Respecte a la segona de les al·legacions respecte a les despeses en la 

xarxa de reg. 
 

Talher, mitjançant el Sr. Fité, escriu que no ha estat comunicada les incidències 
relatives als desperfectes relacionats amb la xarxa de reg. Sí que han estat 
comunicats els desperfectes, com de fet reconeix el propi senyor Fité, mitjançant 
informe emès pel tècnic de medi ambient amb data 31 de juliol de 2008 i comunicat 
convenientment per l’Ajuntament. Per tant no s’entén aquesta al·legació. A més, 
aquest tècnic de medi ambient emet informe amb data 24 d’octubre de 2008 en què 
informa que Talher no ha realitzat la resolució de cap de les incidències que es van 
comunicar mitjançant informe emès pel tècnic de medi ambient en data 31 de juliol de 
2008 i comunicat convenientment per aquest Ajuntament. Aleshores és quan es 
proposa que no es retorni la garantia per tal de resoldre les incidències esmentades 
en aquell informe. 
Respecte a la comunicació de l’existència de desperfectes un cop acabat el contracte 
entre Talher i l’Ajuntament de Canet de Mar no hi ha hagut cap resposta posterior, ni 
per valorar les incidències i desperfectes detectats ni per arranjar les mateixes. 
Només un cop es decideix no retornar la garantia és quan Talher comunica 
al·legacions.   

 
Conclusió  
 
L’empresa Talher va ser convenientment comunicada conforme s’havien detectat un 
conjunt de desperfectes un cop acabat el contracte i abans de la finalització del 
termini de garantia (informe emès pel tècnic de medi ambient en data 31 de juliol de 
2008). Els desperfectes assenyalats corresponen a elements vegetals morts i a 
desperfectes en la xarxa de reg. L’empresa Talher no va respondre de cap manera, ni 
arranjant els desperfectes ni comunicant el desacord o la voluntat de valorar aquests 
desperfectes. Per això es torna a emetre informe del tècnic de medi ambient en data 
24 d’octubre de 2008 en què s’assenyala que Talher no ha procedit ni a arranjar els 
desperfectes assenyalats ni respon ni per escrit, ni verbalment en desacord o per 
valorar aquests desperfectes i és per això que es proposa que no es retorni la 
garantia. 
L’al·legació presentada per Talher a l’Ajuntament en data d’entrada de 24 de març de 
2009 respecte als arbres morts és errònia en el sentit que justifiquen que la despesa 
13.301,58 € corresponen a dos únics arbres, quan en realitat aquesta despesa es 
tracta d’un total de 57 arbres i altres unitats d’arbusts. Tampoc és correcte l’ús del 
concepte “mort natural” quan a la comunicació emesa per aquest tècnic es parlava 
també de mal manteniment. Pel que fa als correus electrònics que utilitzen com a 
prova, els mateixos són contraproduents per l’empresa, ja que el primer justament 
esmenta que ha de valorar els arbres morts abans de reposar-los, però no diu en cap 
moment que els reposarà. En el segon correu s’adjunta un pressupost que en cap cas 



                  
 

  

l’Ajuntament mai ha aprovat perquè com es va comunicar a la empresa aquesta havia 
de retirar l’arbre i aquesta actuació havia de ser considerada com a reposició, 
actuació contemplada en el plec i per tant en el contracte. A més, el funcionament 
habitual entre el tècnic de medi ambient, l’Eduard Moreno, i la responsable tècnica de 
Talher, la Sra. Elsa Mateos, era la combinació de correus electrònics, reunions, visites 
presencials i trucades telefòniques. L’ús de correus com a prova, obvia la resta de 
comunicacions. 
La segon al·legació presentada és errònia ja que tal i com es descriu en aquest 
informe sí que es comunica convenientment l’avaluació dels desperfectes un cop 
acabat el contracte i abans de la finalització del termini de garantia. El fet que 
l’empresa Talher no respongui a la primera comunicació, pressuposa que no hi està 
en desacord. 
Per això proposo que no s’acceptin les al·legacions presentades per l’empresa Talher. 



                  
 

  



 

 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Talher, SA, en data 
24.03.09, en base a les argumentacions contingudes en l’informe del tècnic de 
Medi Ambient municipal, el qual s’ha transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
SEGON.- Requerir a Talher, SA, per tal que ingressi a la tresoreria municipal 
l’import de 6.895,96 €, de conformitat amb el dispositiu tercer de l’acord pres 
per la Junta de Govern Local en sessió de data 12.03.09. El termini per al 
pagament en voluntària d’aquesta quantitat serà el següent: 
 
- Si la notificació del present acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada 

mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes 
posterior o,  si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 16 i últim de 
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon 
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat, sense que el 
deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb el recàrrec del 20% i els 
interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es 
satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment,  del 10% 
si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i 
dintre dels terminis de l’article 62.5 de la Llei General Tributària i del 20% més 
els interessos de demora transcorregut dit termini. 
 
TERCER.- Que es notifiqui aquest acord a l’interessada i a la tresoreria 
municipal. 
 
8.- EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL PLATAFORMA ODÈON (ACPO) DE CANET DE 
MAR. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar l’Ajuntament de Canet de Mar en el Pla 
de Cultura 2008-2011 en la línia de treball: Foment de la participació té recollit 
com a objectiu treballar amb les associacions i col·lectius per una 
corresponsabilitat i reconeixement mutu en el desenvolupament dels seus 
programes i de la política cultural municipal. 
 
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon realitza una programació 
cultural que concorda amb el Pla de Cultura 2008-2011, especialment pel que 
fa a l’organització de: Concerts de música clàssica, el Festival de la Re-
percussió per l’Odeón, l’Aparador d’Espectacles, les sessions de Cinema,  
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  



 

 

 
“REUNITS 
D’una part, Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
Òscar Figuerola i Bernal, tinent alcalde de Comunicació, Cultura i Urbanisme de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistits per Marcel·lí Pons Duat, Secretari de la 
Corporació que dóna fe de l’acte. 

 

I de l’altra, Jordi Sisquella i Banús, en nom i representació de l’Associació Cultural 
Plataforma Odèon amb el NIF: G-62332416 i adreça Apartat de Correus, 116, 08360 
Canet de Mar. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i 
obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 

 
MANIFESTEN 
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part del 
nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 i 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

III.-  Que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar en el Pla de Cultura 2008-
2011 en la línia de treball: Foment de la participació té recollit com a objectiu treballar 
amb les associacions i col·lectius per una corresponsabilitat i reconeixement mutu en el 
desenvolupament dels seus programes i de la política cultural municipal.  
 

IV.- Que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de front a la situació 
de crisi econòmica actual considera oportú conveniar la programació cultural amb les 
entitats que ens permeti rentabilitzar al màxim els recursos materials i humans 
disponibles. 

V.- Que l’ACPO realitza una programació cultural que concorda amb els objectius que 
recull el Pla de Cultura 2008-2011aprovat a la Junta de Govern Local del 7 de febrer de 
2008. 

VI.- Que a més de la programació conveniada, l’ACPO realitza una programació cultural 
estable sense suport econòmic directe; compta amb el suport logístic del municipi. 
Cinema a la Fresca, cinema alternatiu, Aparador d’Espectacles de tardor i d’hivern, i la 
part no finançada de la Repercussió. Es tracta, d’una programació continuada que té 
una bona acollida de la gent de Canet i també de l’entorn i que reforça la política 
cultural municipal de consolidar Canet com a referent cultural. En aquest sentit, l’ACPO, 
en l’àmbit de les arts escèniques, hi té un paper importantíssim. 

L’organització de totes les activitats comporten un treball social voluntari no remunerat 
que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons municipals. En 
aquest sentit, entenem que també cal potenciar l’associacionisme i la cooperació 
positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 



 

 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA.-  Objecte 
És objecte del present conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en les activitats incloses en la programació cultural que realitza l’Associació 
Cultural Plataforma Odeon (ACPO). 

SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables 
a) L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà la quantia màxima de 3.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40.451.48901 per al desenvolupament del present conveni. 
Les despeses subvencionables seran totes aquelles relacionades directament amb les 
activitats previstes en el programa cultural, excloses les establertes en el paràgraf 
següent, que són objecte de tractament diferenciat. 

 

b) L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà una part de les despeses generades per les 
activitats següents: 

 

o Concertes de música clàssica de Sant Pere i l’Homenatge a Jaume Dotras. 

o Concert del dissabte de la Re-percussió per l’Odeón. 

o Aparador d’Espectacles de Sant Pere i la Festa Petita. 

Amb anterioritat a la realització d’aquestes activitats, s’elaborarà una annex a aquest 
conveni en que constin el grau de participació de l’Ajuntament i el seu finançament 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

TERCERA.- Obligacions de les parts  
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
 

1- Crear una taula de programació artística entre els mesos de novembre i 
desembre per al disseny de la programació de l’any següent. 

 
2- Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 

 
3-  Fer-se càrrec d’una part de les despeses generades pels Concerts de música 

clàssica de Sant Pere i l’Homenatge a Jaume Dotras celebrat al desembre de 
cada any, Concert del dissabte de la Re-percussió per l’Odèon  i Aparador 
d’Espectacles de Sant Pere i la Festa Petita d’acord amb els criteris establerts 
en la clàusula 2b d’aquest conveni. 

 
4- Facilitar les infrastructures necessàries per al desenvolupament del present 

conveni en la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament pel que fa al servei de 
punt de llum, neteja, adequació de la via pública i préstec de materials. Aquesta 
aportació estarà en funció de la disponibilitat de les infrastructures demanades i 
es realitzarà sempre a partir de la petició per escrit per part de l’entitat amb un 
mes d’antelació.  

 
5- Facilitarà el servei de fotocòpies i paper de colors, un màxim de 1000 a l’any. 

 



 

 

6- Facilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de reunions, així 
com els espais culturals municipals per al desenvolupament de les activitats. 

 
7- Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Canet, 

la guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
 

8- Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’espais formatius i de participació adequats a les necessitats del 
municipi. 

 
9- Facilitar a través de l’Oficina de Català el servei de correcció de textos i cartells.  

 
b) Associació Cultural Plataforma Odeón 
 

1- Assistir a la taula de programació artística per al disseny de la programació de 
l’any.   

 
2- A desenvolupar el programa d’actes acordat en la mesura del possible, tot 

informant de forma prioritària a l’Àrea de Cultura dels canvis que hi poguessin 
haver. És imprescindible a més, que l’ACPO organitzi i realitzi pel seu compte i 
risc, amb suport logístic municipal les següents activitats:  

 
a) Aparador d’Espectacles 
b) Cinema a la fresca 
c) Cinema Alternatiu 
d) Re-percussió per l’Odèon 

 
3- A comunicar mitjançant instància amb un mes d’antelació els detalls de totes 

les activitats a realitzar per tal de fer la previsió de materials i espais, així com la 
comunicació externa dels actes. 

 
4- A participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 

l’Ajuntament i les entitats. 
 

5- La difusió externa de TOTS els materials relacionats amb les activitats que 
organitza la entitat, i que col·labora l’Ajuntament, ja sigui directa o 
indirectament, hauran de ser editats amb català i comptar amb el logotip de 
l’Ajuntament sota la inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la 
marca És Canet, és música, es teatre, és cultura, segons s’escaigui. 

 
6- A fer-se responsable dels danys que puguin ocasionar a persones o coses pel 

funcionament normal de les activitats que realitzen. 
 

7- A justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta d’aquest 
conveni. 

 
QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció 
La subvenció es pagarà en dos terminis: el 50% del seu import tindrà la consideració de 
bestreta a compte i es pagarà en el mes de juny de 2009; l’altre 50% es farà efectiu en 
el mes de desembre de 2009 una vegada justificada la subvenció  amb els següents 
requisits: 



 

 

 Memòria explicativa de totes les activitats organitzades al llarg de l’any, incloent 
1 exemplar del material publicitari editat. 

 Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 
servei o activitat, import i data de la factura. 

 Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades que 
hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 
sobre obligacions de facturació. 

 Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos o 
aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2009.  
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni i, per tant, la 
seva anul·lació. 
 
En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases reguladores per 
a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la Llei 38/2003. “ 
 
Vista la recomanació d'intervenció que per a exercicis futurs es reculli 
nominativament en el pressupost aquesta aportació.  
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ass. Cultural 
Plataforma Odèon.  
 
SEGON: Facultar l’alcalde i el regidor per signar tots els documents que es 
derivin d’aquest acord. 
 
9.- APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’IES DOMENECH I MONTANER 

A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou IES Domenech i Montaner, 
el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari 
escolar . 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost 
de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, 
en el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell 
escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, 
d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és 



 

 

de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes 
inferiors a quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, 
instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, 
la titularitat demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per 
impartir ensenyament d’educació secundària obligatòria.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, en data 7 de maig de 2009, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa 
l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

“Na Sílvia Amatller i Micola, en qualitat d’enginyer municipal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, 
 
REFERENT 
 
 A la valoració de despeses que representa l’ús social del centre docent 
Institut Lluís Domènec i Montaner derivat de l’ús de les instal·lacions 
escolars que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, i que es 
classifiquen per blocs:  
 
els paràmetres valorats són:  
 
1.- Els consums: 
 
S’ha efectuat un càlcul de consum d’acord amb les dades d’ús donades 
per l’Ajuntament, i que són: de dilluns a divendres de 2/4 de 6 de la tarda 
fins a les 9 del vespre, (40 persones) i els dissabtes des de les 3 de la 
tarda fins a les 7 de la tarda (20 persones). 

 
Paràmetres de base de càlcul: 
 
a) Gas natural ................................................. 1.413,24 kWh/mes 
b) Aigua........................................................... 55,73m/mes 
c) Electricitat.................................................... 409,93 kWh/mes 
 
la base de càlcul es segons la NTE (Norma Tecnològica de l’Edificació) i 
altres Estudis de càlcul que s’han editat 
 

Tenint en compte els costos de cadascun d’aquests recursos, no només del 
seu consum, sinó també dels termes fixos associats a cada 
subministrament, el cost que representaria l’ús de les instal·lacions 
descrites d’acord als consums calculats, és el següent: 

 
a) Gas    1.413,24 kWh/mes   x  0,0571 €/kWh = 80,69 €/mes 
b) Aigua     55,73 m3/mes x0,7535 €/m3 = 41,99 €/mes 



 

 

c) Electricitat   409,93 kWh/mes x 0,0945 €/kWh = 38,72 €/mes 
 
  TOTAL VALORACIÓ PER CONSUMS AL MES        161,40€/mes 

 
2.- Vist els diferents manteniments que l’ajuntament fa front des del servei 
d’esports, s’estableix una quantitat de 176.10€/mes  per petits 
manteniments. 

 
TOTAL VALORACIÓ AL MES        337,50€/mes 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’IES Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT INSTITUT 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I MONTANER DE 
CANET DE MAR 
 
Canet de Mar, a 15 de maig de 2009 
 
REUNITS 
 
D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,   
assistit pel secretari Sr. Marcel·lí Pons Duat, que dóna fe de l’acte; i de l’altra el 
Sr. Ferran Casanova Seuma, amb domicili a Canet de Mar, al carrer Francesc 
Cambó, s/n,  
 
INTERVENEN 
 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, en Marcel·lí Pons Duat en 
qualitat de secretari de l’Ajuntament que dóna fe i el Sr. Ferran Casanova 
Seuma, en nom i representació del Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Lluís Domènech i Montaner. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el 
present conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, situat 
al carrer Francesc Cambó, núm. 3. 
 
II.-L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està interessat en l’ús 
de les instal·lacions escolars de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís 
Domènech i Montaner,  que inclouen el gimnàs i pistes poliesportives, que més 
enllà del seu ús escolar, poden ser objecte d’un ús social sense interferir en 
l’activitat docent. 
 
III.- Que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost de 
2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, en 
el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell 
escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, 



 

 

d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és 
de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes 
inferiors a quinze dies. 
 
IV.-  Que segons el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 
d’agost de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora de l’horari escolar i en el 
període de vacances escolars, dels edificis, instal·lacions i serveis dels centres 
docents del Departament  d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els 
correspon i que han estat afectats per impartir ensenyament d’educació 
secundària obligatòria. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per 
fer front a les despeses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i 
les condicions d’ús del centre no poden tenir un període de vigència superior a 
un curs acadèmic. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de cessió d’ús 
gratuït de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions esportives i 
complementàries de l’IES Lluís Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en horari extraecolar,  per tal que en puguin gaudir les entitats de Canet 
de Mar. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament  de Canet de Mar, col·laborarà en el finançament de 
les despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, derivades dels usos 
d’aquestes instal·lacions. Per aquest concepte es farà un abonament mensual a 
l’IES Lluís Domènech i  Montaner per import de 337,50 €. 
 
TERCERA.-  L’Ajuntament assumeix el compromís que les instal·lacions 
objecte de la cessió d’ús del present conveni, no alteri la seva utilització per a 
les activitats docents organitzades per aquest centre educatiu. 
 
QUARTA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de fer millores a les 
instal·lacions corresponents. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per garantir 
les responsabilitats que es puguin derivar en concepte de responsabilitat civil 
per l’ús d’aquestes instal·lacions en el marc del present conveni. 
Així mateix, s’assumirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que 
s’ocasionin a les instal·lacions degut a l’ús. 
 
SISENA.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei de 
consergeria i neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del control 
d’accessos i la vigilància de les instal·lacions utilitzades. 
 
SETENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de gener al mes 
d’agost de l’any 2009. 



 

 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Subscriure conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions esportives 
i complementàries de l’IES Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats 
canetenques, des del mes de gener fins al mes d’agost de 2009. 
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 337,50 € mensuals, en concepte de 
despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 
70 45200 22608 del vigent pressupost ordinari de l’any 2009, d’acord amb 
l’operació de  retenció de crèdit núm. 2888 
 
TERCER.-  Facultar al Sr. Alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 

10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 FINS AL DIA 8 DE MAIG DE 
2009 
 

Núm. de 
Decret 

Data del Decret Resum Signatura 

502 04/05/2009 Llicència obres menors. Carrer Ample, 10-12 Òscar Figuerola 
503 04/05/2009 Baixa mercat setmanal Alcalde 
504 04/05/2009 Llicència gos perillós Cati Forcano 
505 04/05/2009 Segon Decret instal·lació llar d'infants Josep 

Baró, 18 
Sílvia Tamayo 

506 04/05/2009 Lloguer envelat Pesca la Daurada Òscar Figuerola 
507 05/05/2009 Adjudicació provisional campanya recollida 

FORM 2009 
Alcalde 

508 05/05/2009 Encàrrec obres impermeabilització casa 
museu 

Alcalde 

509 05/05/2009 Reconeixement serveis prestats Alcalde 
510 05/05/2009 Acceptació subvenció pista Manent Alcalde 
511 05/05/2009 Subvenció Educació Alcalde 
512 05/05/2009 Adjudicació provisional projecte museïtzació 

Casa Comediants 
Alcalde 

513 06/05/2009 Obra menor Òscar Figuerola 
514 06/05/2009 Obra menor Òscar Figuerola 
515 06/05/2009 Despeses Alcalde 
516 06/05/2009 Llicència primera ocupació Abell Baix, 23 Òscar Figuerola 
517 06/05/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
518 06/05/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
519 06/05/2009 Desestimació per error material subsanable Alcalde 
520 06/05/2009 Imposició tercera multa coercitiva carrer 

Església, 11 
Òscar Figuerola 



 

 

521 06/05/2009 Obra menor Òscar Figuerola 
522 06/05/2009 Nomenament advocat recurs 212/2009 Alcalde 
523 06/05/2009 Imposició cinquena multa coercitiva Òscar Figuerola 
524 06/05/2009 Encàrrec vestuari estiu brigada d'obres Alcalde 
525 07/05/2009 Retorn garantia definitiva contracte Feisdi 

Construcciones, SL 
Alcalde 

526 07/05/2009 Llicència primera ocupació torrent Lledoners, 
26 

òscar Figuerola 

527 07/05/2009 Pròrroga llicència obres carrer Pedracastell, 5 Òscar Figuerola 
528 07/05/2009 Pròrroga llicència obres riera d'en Misser, 1 Òscar Figuerola 
529 07/05/2009 Encàrrec actuació musical grup Gertrudis Alcade 
530 07/05/2009 Retorn garantia definitiva contracte 

salvament platges any 2008 
Alcalde 

531 08/05/2009 Autorització venda menjars preparats, carrer 
Nou, 3 

Sílvia Tamayo 

532 08/05/2009 Destrucció arma de foc propietat de 
l'Ajuntament de Canet de Mar 

Alcalde 

533 08/05/2009 Autorització d'ús de la Masoveria Alcalde 
534 08/05/2009 Incoació expedient responsabilitat patrimonial Alcalde 

535 08/05/2009 Aprovació inicial projecte ampliació 
deixalleria 

Alcalde 

536 08/05/2009 Aprovació inicial projecte construcció 
minideixalleria 

Alcalde 

537 08/05/2009 Contractació AODL Alcalde 
538 08/05/2009 Contracte menor pirotècnica Igual. Focs de 

sant Pere 
Alcalde 

 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


