
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 3 DE JUNY DE 2010 

 
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: 20.45 hores 
Hora que acaba: 23.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

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

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 20.05.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Ratificació Decret de l’Alcaldia núm. 412/2010, de 24 de maig d’aprovació 

d’un conveni amb l’Associació Cultural Plataforma Odèon 
4) Ratificació Decret de l’Alcaldia núm. 413/2010, de 24 de maig d’aprovació 

d’un conveni amb el Centre parroquial 



 

 

5) Aprovació conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

6) Aprovació cessió d’espai al Centre d’Estudis Canetencs 
7) Aprovació modificació representants Comissió Sectorial de Seguiment del 

Projecte Odèon 
8) Sol·licitud pròrroga subvenció AODL 
9) Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per al catàleg de suport 

a serveis i activitats locals 2010 
10) Justificació subvencions concedides per part de la Diputació de Barcelona 

en l’àmbit de Benestar Social 
11) Acceptació suport econòmic programa complementari d’urgència social any 

2010 de la Diputació de Barcelona, Àrea de Benestar Social (XBMQ) 
12) Relació de decrets des del dia 10 fins al 21 de maig de 2010 
13) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 20.05.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 20 de maig 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 3 de juny  de 2010, per import de 
369.209.56 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/14  
 
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 2010, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de maig de 2010. 
 
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 3 de juny  2010, per import 
de  369.209,56  EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/14 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 



 

 

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 412/2010, DE 24 DE MAIG, 
D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
PLATAFORMA ODÈON 
 
Atès que en data de 24 de maig de 2010 l’Alcaldia va dictar el Decret 412 el text 
del qual és el següent:  
 

“ Decret 412 de 24 de maig de 2010. – de l’Alcaldia.  
 
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 Núria 
Mompel Tusell, Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
I de l’altra, JSB, en nom i representació de l’Associació Cultural Plataforma 
Odèon amb el NIF: XXXX i adreça Apartat de Correus, XX, 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 33100 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. 
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: 
 

2- Crear una taula de programació artística entre els mesos de 
novembre i desembre per al disseny de la programació de l’any 
següent. 
 
3- Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest 
conveni. 
 
4-  Fer-se càrrec d’una part de les despeses generades pels 
Concerts de música clàssica de Sant Pere, 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. 
 
5- 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.  
 
6- Facilitarà el servei de fotocòpies i paper de colors, un màxim de 
1000 a l’any. 
 
7- Facilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de 
reunions, així com els espais culturals municipals per al 
desenvolupament de les activitats. 
 
8- Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: 
Ràdio Canet, la guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí 
municipal.  
 
9- 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. 
 
10- Facilitar a través de l’Oficina de Català el servei de correcció de 
textos i cartells.  

 
b) Associació Cultural Plataforma Odèon 

 
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 2010; 
l’altre 50% es farà efectiu en el mes de desembre de 2010 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 2010.  



 

 

 
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. “ 
 
Per tot l’exposat prèvia fiscalització de la intervenció,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ass. Cultural 
Plataforma Odèon.  
 
SEGON: Publicar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament l’atorgament 
d’aquesta subvenció, d’acord amb l’establert en l’article 18 de la Llei 18/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
TERCER: Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde i al regidor de cultura per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, 24 de maig de 
2010.” 
 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta 
de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Ratificació del decret 412 de 24 de maig de 2010. – de l’Alcaldia. 
Exàmen i aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural 
Plataforma Odèon (ACPO) de Canet de Mar. 
 SAAA 
 
 
APROVACIÓAPROVACIÓ4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
413/2010, DE 24 DE MAIG, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL 
CENTRE PARROQUIAL 
 
Atès que en data 24 de maig de 2010 l’Alcaldia va dictar el Decret 413 el text 
del qual és el següent: 
 

“Decret 413 de 24 de maig de 2010.- De l’Alcaldia. 
 
EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CENTRE PARROQUIAL 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 el Centre Parroquial realitza una programació cultural que concorda 
amb el Pla de Cultura 2008-2011, especialment pel que fa a l’organització del 
Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi de Teatre Joan Oms.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE PARROQUIAL I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL. 
 
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 Núria Mompel 
Tussel, Secretaria de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, FER, en nom i representació del Centre Parroquial amb l’adreça al 
carrer Eusebi Golart, XX 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 el Centre Parroquial de Canet de Mar 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 cultural, la secció de teatre del Centre 
Parroquial realitza el Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi Joan Oms des 
de fa trenta cinc En aquest sentit, el Centre Parroquial, 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. Per tant 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 
el Centre Parroquial. 
 
SEGONA.-  Finançament i despeses subvencionables 
 
a) L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 2.650€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 33100 48901 per al desenvolupament del present conveni. 
Les despeses subvencionables seran totes aquelles relacionades directament 
amb l’organització del Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi Joan Oms.  
 
b) L’Ajuntament de Canet de Mar podrà assumir una part de les despeses 
generades per altres activitats que puguin plantejar-se durant l’any. 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. 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.  

 
4. Facilitarà el servei de fotocòpies i paper de colors, un màxim de 1000 

a l’any. 
 

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

 
6. Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: 

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

 
7. 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. 

 
8. Facilitar a través de l’Oficina de Català el servei de correcció de textos 

i cartells.  
 
b) Centre Parroquial 
 

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

 
2. A desenvolupar l’organització del Concurs de Teatre Pedracastell i el 

Premi Joan Oms de Teatre, tot informant de forma prioritària a l’Àrea 
de Cultura dels canvis que hi poguessin haver.  

 
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 justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta 

d’aquest conveni. 
 
QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció 
 
L’import del present conveni es pagarà el dia 28 de maig de 2009 i es 
justificarà amb els següents requisits: 

 



 

 

 Memòria explicativa del desenvolupament del Concurs de Teatre 
Pedracastell i el Premi Joan Oms, 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 2010.  
 
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.  
 
Per tot l’exposat prèvia fiscalització de la intervenció,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Centre 
Parroquial 
 
SEGON: Publicar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament l’atorgament 
d’aquesta subvenció, d’acord amb l’establert en l’article 18 de la Llei 18/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
TERCER: Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde i al regidor de cultura per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, 24 de maig de 
2010.” 

 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta 
de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Ratificació del decret 413 de 24 de maig de 2010.- de l’Alcaldia. Exàmen 
i aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Cultura Plataforma 
Odèon (ACPO) de Canet de Mar.  



 

 

 
5.- EXÀMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i el COAC tenen un conveni de 
col·laboració segons el qual l’Ajuntament cedia l’ús de la planta segona de la 
Casa Museu Ll. Domènech i Montaner, la vigència del qual expira el proper 
setembre de 2010. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura es necessari utilitzar una part d’aquest espai 
per la renovació museogràfica que es produirà aquest any a la casa Museu Ll. 
Domènech i Montaner, segons el qual l’oficina tècnica del Museu s’instal·larà a 
la segona planta del Museu. 
 
Atès que des d’ambdues s’ha consensuat un text que modifica el conveni 
actual.  
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  
 

A Canet de Mar, essent el dia _________________2010 
 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida en aquest acte per na Núria Mompel 
Tusell Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I de l’altra, el Sr. Lluís Comerón i Graupera, en la seva condició de President de 
la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 

ACTUEN 
 
El primer, en exercici de les facultats que li confereix la vigent legislació sobre 
Règim local i específicament el Decret de l’Alcaldia de delegació de 
competències núm. 632/2007, de 3 de juliol. 
 
El segon, en nom i  representació del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Corporació de Dret Públic inscrita al Registre dels Col.legis 
Professionals de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; amb seu a Barcelona, 
Plaça Nova núm. 5 i NIF núm. XXXXX. Actua com a President de la Demarcació 
de Barcelona del COAC, en ús de les atribucions que li atorga l’article 38 dels 
Estatuts Col·legials i expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta 
Directiva de la Demarcació de Barcelona de XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Ambdós manifesten que els seus respectius càrrecs es troben en plena vigència, 
i reconeixent-se mútuament amb capacitat jurídica per a obligar-se i en particular 
per a atorgar el present conveni, en la representació que respectivament 
ostentes. 
 



 

 

MANIFESTEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari dels edificis que 
constitueixen el conjunt patrimonial anomenat Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner, ubicat a la riera Buscarons, 3 d’aquest terme municipal amb la 
qualificació jurídica de Bé de domini públic i servei públic, essent prevista la seva 
utilització com equipament cultural. 
 
2. Que la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
dintre del marc de polítiques de desconcentració dels serveis que ofereix i de 
desplegament territorial de els seves activitats (cultura, formació contínua, 
debat...) necessita disposar d’una seu al Maresme per tal de donar serveis 
professionals als seus col·legiats, a la societat en general i a la societat del 
Maresme i de Canet de Mar, en particular. 
 
3. Que en data 14 de setembre de 2000 l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
COAC ja van signar un conveni pel qual l’Ajuntament cedia a favor del COAC l’ús 
de la planta segona de l’immoble on es situa la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner, la vigència del qual expira el dia 14  de setembre de 2010. 
 
4. Que tant el Col·legi d’Arquitectes com l’Ajuntament de Canet de Mar 
manifesten el seu interès en continuar allotjant en l’esmentat immoble, a la vista 
de la seva història i del seu simbolisme arquitectònic una seu representativa de 
les activitats d’aquell, dintre del marc abans apuntat de desconcentració de 
serveis i desplegament territorial tot entenent que això ha de redundar en una 
major atenció i benefici del propi patrimoni canetenc i en benefici dels 
professionals i de la col·lectivitat en general. 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza al Col·legi d’Arquitectes l’ús 
d’una part de l’edifici anomenat Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, de 
propietat municipal.  
 
La superfície objecte d’autorització d’ús, resultant de l’aixecament planimètric de 
l’edifici i que es grafia en l’annex, és la següent: 
 
a) Planta baixa: Accés general; l’espai destinat a servei de recepció i pas – 
d’ús comú amb les funcions pròpies de recepció i atenció al públic de la Casa 
Museu -  i als accessos verticals, igualment objecte d’utilització compartida per 
part del COAC i la Casa Museu. 
 
En la mateixa planta baixa el COAC podrà utilitzar de comú acord amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, la sala d’exposicions per activitats socials o 
culturals a partir del consens d’ambdues Institucions. 
 
b) En la planta segona: Seran d’ús del COAC les dependències que hagin 
d’allotjar la seu social i oficines i que queden assenyalades en l’aixecament 
planimètric que consta en l’annex. 
Seran d’ús de la Casa Museu Ll. Domènech i Montaner les zones restants també 
assenyalades en el document que consta a l’annex. 
       



 

 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya destinarà les dependències convingudes a 
tasques administratives i serveis col·legials de qualsevol tipus, així com els 
espais polivalents i compartits que dedicarà a tasques culturals (conferències, 
exposicions, etc...) També podrà incloure de comú acord amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar altres activitats econòmiques o que es relacionin o estiguin 
vinculades a l’organització col·legial sempre i quan aquestes no afectin al 
desenvolupament de les funcions inherents a la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner.  
 
SEGONA.- En contraprestació, el Col·legi d’Arquitectes posarà tots els mitjans 
per a organitzar la difusió a l’any 2010 d’una exposició, preferentment 
“Domènech i Montaner i la descoberta del Romànic” produïda pel MNAC amb la 
col·laboració de COAC, en el marc de la inauguració de la nova museografia de 
la Casa Museu Ll. Domènech i Montaner. En el cas que no es pugui tornar a 
produir aquesta exposició es substituirà per una altra de la mateixa qualitat i 
nivell.  
 
A partir del 2011 el Col·legi intentarà organitzar exposicions i es tindrà especial 
cura en activitats de foment de la protecció i  defensa del Patrimoni Arquitectònic, 
així com en l’impuls de la catalogació i exhibició permanent de fons procedents 
del centre de Documentació i l’Arxiu Històric de COAC – en especial els 
relacionats amb Domènech i Montaner- o altres relacionats amb la presència 
arquitectònica de l’immoble o amb l’Arquitectura.  
 
TERCERA.- L’Ajuntament de Canet de Mar entén que la renda total plurianual 
per tot el període de vigència d’aquest contracte, es correspondrà amb les 
col·laboracions Institucionals que s’especifiquen en la clàusula segona. 
 
QUARTA.- El Col·legi d’Arquitectes es compromet a conservar i mantenir l’espai 
de l’edifici quin ús s’autoritza en bones condicions d’ús i amb respecte a la seva 
identitat històric-arquitectònica durant tota la vigència del present Conveni. 
 
Atès el valor històric-arquitectònic i l’especificitat de l’immoble, el Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya podrà –si s’escau- gestionar i obtenir finançament 
extern per part d’entitats col·laboradores amb destí a la conservació i 
manteniment i donar publicitat, previ acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
les actuacions al patrimoni, que en qualitat d’esponsor, puguin prestar aquestes 
entitats.  
 
Així mateix, l’immoble podrà ésser objecte de campanyes de foment de la cultura 
del manteniment i de la protecció del patrimoni entre els ciutadans i els agent 
socials. En aquest sentit l’Ajuntament de Canet de Mar, també es compromet a 
gestionar i sol·licitar ajuts i finançaments a Institucions públiques i/o privades per 
tal d’impulsar projectes comuns dins dels àmbits nacionals i internacionals. 
 
El Col.legi d’Arquitectes es compromet també a: 
 
- Contractar al seu càrrec, amb companyia asseguradora de la seva elecció, una 
pòlissa d’assegurances per a cobrir la responsabilitat civil i d’incendis que es 
pugui derivar de l’exercici de la seva activitat, de la que donarà compte a 
l’Ajuntament per constància. 
 



 

 

- A estar al corrent de les obligacions  de caràcter social quan al personal que 
contracti per al servei. A més, declara expressament que la propietària és 
completament aliena a la relació jurídica laboral que uneix o pot unir al COAC 
amb el personal contractat per a la seva activitat, eximint totalment a l’Ajuntament 
de qualsevol responsabilitat d’aquest tipus. 
 
- A prestar els seus serveis d’atenció al públic dins l’horari de funcionament de la 
Casa Museu Ll. Domènech i Montaner.  
 
- A compensar totes les obligacions generades a favor de l’ajuntament de Canet 
de Mar per la cessió de les dependències en base a l’anterior conveni mitjançant 
la cessió de ple dret, a la signatura del conveni, del mobiliari i material d’oficina 
que es detalla en l’inventari que s’adjunta com annex, i amb la prestació dels 
següents serveis: a) Entrega d’una còpia digitalitzada el fons Domènech i 
Montaner, dins l’any 2010; i b) realització i difusió a través del web del COAC 
d’un itinerari COAC-BGB de Domènech i Montaner (Barcelona-Canet de Mar), a 
partir del segon semestre del 2011. 
 
CINQUENA.- Seran a càrrec del COAC despeses ordinàries de sosteniment de 
l’immoble, per un valor màxim de 7.600€ per a l’any 2010, i que per als anys 
següents ambdues parts acordaran anualment al mes de desembre de l'any 
anterior. 
 
SISENA.- El present conveni es podrà deixar sense efecte en la forma prevista 
per l’art. 57.2 de l’esmentat Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya i sempre en el cas que el COAC s’apartés de l’ús o destí previst en el 
present Conveni. 
 
En el supòsit de reversió o extinció del conveni es cedirà a l’Ajuntament  totes 
aquelles obres de conservació, millora i equipament que s’hagin fet per part del 
Col·legi d’Arquitectes, sense reclamar a l’ajuntament cap indemnització per 
aquest concepte.  
 
A la finalització del present conveni, el COAC s’obliga a lliurar la part de 
l’immoble quin ús s’autoritza en condicions normals de conservació a la qual cosa 
es compromet durant tot el termini de vigència d’aquest conveni. 
 
SETENA.- El Col·legi podrà posar, prèvia conformitat o llicència municipal, els 
rètols que consideri escaients a l’edifici, d’identificació institucional, així com 
indicatius a més dels serveis o activitats que instal·li o realitzi. 
 
VUITENA.- El present contracte entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva 
signatura i per un període de QUATRE (4), prorrogables per QUATRE ANYS (4) 
més. Dita pròrroga s’entendrà produïda de forma tàcita si no es denuncia la 
vigència d’aquest conveni amb un mes d’antelació. 
 
NOVENA.- Als efectes dels compromisos assumits pel Col·legi, l’Ajuntament de 
Canet de Mar en la seva condició de propietari de l’immoble es compromet a 
autoritzar l’execució de les obres que al llarg de la vigència del present Conveni 
es consideressin necessàries per a la conservació i millora de l’accessibilitat de la 
part de la finca a utilitzar, el condicionament i instal·lació dels servies col·legiats, 
prèvia obtenció, en el seu cas, de la llicència municipal, que podrà incloure 



 

 

condicions específiques referides al compliment de condicions de protecció del 
patrimoni Històric-Arquitectònic i Ambiental, atesa la catalogació  de l’edifici. 
 
DESENA.- Seran càrrec de l’Ajuntament en la seva condició de propietari, els 
tributs, que per qualsevol concepte gravin la propietat de la finca. 
 
ONZENA.- Seran a càrrec del Col·legi d’Arquitectes, els tributs que per qualsevol 
concepte, gravin l’ús de l’immoble, així com el pagament de l’impost sobre el 
valor afegit, que en tot moment correspongui aplicat sobre el total de les 
despeses al seu càrrec. 
 
DOTZENA.- Als efectes previstos en les clàusules anteriors, qualsevol obra de 
manteniment i conservació de l’edifici, serà comunicada a l’Ajuntament de Canet 
de Mar per la seva conformitat i autorització com a propietari municipal de 
l’immoble per la realització de les esmentades obres. 
 
TRETZENA.- El present Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts, 
amb un pre- avís de sis mesos, en els supòsits que produïssin una impossibilitat 
legal o material de compliment. 
 
L’extinció del present Conveni, comportarà l’obligació d’haver de desallotjar el 
local ocupat per el COAC en el termini d’un mes a comptar a partir del dia 
següent en que fos requerit. 
 
En prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni per duplicat i 
a un sol efecte, a la Vila de Canet de Mar, i en la data expressada en 
l’encapçalament del present document. 

 
Annex 1: Planimetria dels espais de cessió d’ús de la Casa Museu Ll. Domènech i 
Montaner 



 

 

 
 
Annex 2: Inventari de mobiliari i material de cessió a favor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
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 MOBILIARI CANET - AJUNTAMENT      

    
 1. SALA GRAN     

  Tipus de mobiliari Casa Referència 
1.01 Taula 193x80 a mida Pete Sans 9433 
1.02 Cadira blava amb rodes   9494 
1.03 Cadira blava amb rodes (falta una roda)   9489 
1.04 A Cadira blava   9508 
1.05 Buc 45x45x50 Pete Sans 9420 
1.06 A Cadira blava   9507 
1.07 A Cadira blava   9498 
1.08 Faldó 80x50 Pete Sans 9412 
1.09 Faldó 80x160 Pete Sans 9410 
1.10 Taula 160x80 Pete Sans 9551 
1.11 Faldó 140x50 Pete Sans 9423 
1.12 Faldó 80x50 Pete Sans 9424 
1.13 Taula 140x80 Pete Sans 9550 
1.14 Tauleta 100x50   11218 
1.15 Perstatgeria oberta 1 cara 40x90x74 Pete Sans 9430 
1.16 Buc 45x45x50 Pete Sans 9421 
1.17 Armari a mida   9839 
1.18 A Cadira blava   9503 
1.19 A Cadira blava   9502 
1.20 A Cadira blava   9500 
1.21 A Cadira blava   9496 
1.22 A Cadira blava   9508 
1.23 A Cadira blava   9497 
1.24 Taula 220x90   9504 

    
    
    
 2. DESPATX ANNEX     
  Tipus de mobiliari Casa Referència 

2.01 Armari calaixera 90x42x72 Pete Sans 9404 
2.02 Taula rodona d=120 Pete Sans   
2.03 Armari  baix obert Pete Sans 9406 
2.04 Lámpara  Tolomeo Artemide   
2.05 Taula 160x80 Pete Sans 9408 
2.06 Ala baixa 100x50 Pete Sans 9395 
2.07 A Cadira blava   9501 
2.08 A Cadira blava   9509 
2.09 A Cadira blava   9506 
2.10 A Cadira blava   9505 

    



 

 

    
    
 3. SALA D'ACTES     
  Tipus de mobiliari Casa Referència 

3.01 30 Cadires amb pala Cadira Eina, Enea 9511 ….. 
3.02 Pantalla elèctrica 170x139   9379 
3.03 Video projector  SONY 9380 
3.04 Suport projector   9381 
3.05 Video  VHS SONY 9382 
3.06 Altaveu   9383 
3.07 Altaveu   9384 
3.08 Amplificador SONY 9385 
3.09 Projector  diapositives   9386 
3.10  1 Cadira sense pala     
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1.23 A Cadira blava   9497 
1.24 Taula 220x90   9504 
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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 el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC).  
 
SEGON: Facultar l’alcalde i el regidor de Cultra per signar tots els documents 
que es derivin d’aquest acord. 
 



 

 

6.- APROVACIÓ CESSIÓ D’UN ESPAI DE LA CASA MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MUNTANER A L’ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESTUDIS 
CANETENCS. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de la finca coneguda com 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner segons consta en el llibre d’inventari 
de béns que figura amb el núm. 43 de l’epígraf 1.- Béns de domini públic, 1.2. 
Servei Públic, 1.2. A) Immobles. 
 
Atès que l’Associació Centre d’Estudis Canetencs no té afany de lucre i 
l’activitat que pretén ha de redundar en benefici dels interessos municipals en 
tot allò que fa referència al patrimoni cultural i la recuperació de la memòria 
històrica.  
 
Atès que la Casa Museu forma part de la xarxa d’equipaments culturals 
anomenats ABC del Patrimoni (Arxiu, Biblioteca i Casa Museu) que han de 
vetllar per al coneixement, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural local, situar 
la seu del Centre d’Estudis Canetencs a la Casa Domènech, respon a una 
opció estratègica d’aprofitament de sinergies i recursos que ha de redundar en 
els resultats d’ambdós institucions.  
 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament a l’Associació Centre d’Estudis Canetencs la sala  
assenyalada en el plànol adjunt de la segona planta de la Casa Domènech de 
la Casa Museu Ll. Domènech i Montaner. 
 
SEGON.- La cessió és a precari, motivada en l’interès públic que l’activitat de 
l’Associació Centre d’Estudis Canetencs comporta, i es subjectarà a les 
prescripcions següents: 
  

a) El local es destinarà exclusivament a l’activitat pròpia de l’associació i 
l’associació no podrà canviar la destinació. El precari s’extingeix per la 
reclamació de l’espai cedit per l’Ajuntament, previ requeriment a 
l’Associació Centre d’Estudis Canetencs de Canet de Mar amb un mes 
d’anticipació, així com la devolució d’aquest per part d’aquella. 

 
b) L’Associació Centre d’Estudis Canetencs de Canet de Mar és una entitat 

de dret privat que, de cap manera, està en relació de dependència 
respecte l’Ajuntament, ni aquest dirigeix l’activitat a realitzar a l’espai 
cedit, ni la confia a l’Associació, ni presta cap conformitat i aquiescència, 
limitant-se a cedir una part de l’immoble, per la qual cosa no es fa 
responsable ni directament ni subsidiàriament dels danys tant materials 
com personals o morals que per acció o omissió de qualsevol classe es 
puguin produir en el recinte de l’espai cedit. L’Associació haurà de 
subscriure la corresponent assegurança de responsabilitat civil. 



 

 

 
TERCER.- Si la corporació municipal hagués de fer ús de l’espai cedit a 
l’entitat, s’assumeix el compromís de buscar un local de característiques 
similars perquè aquesta associació pugui desenvolupar les seves activitats. 
 
QUART.- Facultar al Tinent alcalde de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 
Òscar Figuerola i Bernal, perquè en nom i representació de l’Ajuntament 
subscrigui el corresponent contracte en document administratiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Oficina Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner 

Centre d’Estudis 
Canetencs 

WC 
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7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ REPRESENTANTS COMISSIÓ SECTORIAL 
DE SEGUIMENT DEL PROJECTE ODÈON 
 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 23 de juliol de 
2003, va prendre l’acord de crear la Comissió Sectorial de Seguiment del 
Projecte Odèon (CSO) en el marc del Consell Municipal de Cultura integrada 
per les persones següents: L’alcalde de la corporació, el regidor de Cultura, el 
regidor d’Obres, el president de l’Associació Cultural Plataforma Odeon 
(ACPO), el vicepresident i un vocal i dos representants de Comediants.  
 
Atès que d’acord l’article 16.2 dels estatuts del Consell Municipal de Cultura, 
aprovats al Ple Municipal de data 26.07.02 i publicats al BOP número 271, de 
data 12.11.02, els integrants de les sectorials seran persones representants de 
les entitats culturals i associacions cíviques i de veïns que així ho expressin i 
també els tècnics responsables d’establiments culturals i persones proposades 
pel regidor de Cultura. 
 
Atès que des de novembre de 2007, moment en que va ocorre l’accident mortal 
que va paralitzar les obres i també afectar greument l’edifici, el projecte de 
l’Odèon ha entrat en un procés judicial ha conseqüència del qual l’Ajuntament 
no pot determinar el timming de la consecució del projecte de l’edifici com Cafè 
Teatre Odèon. 
 
Atès que en la darrera reunió de la CSO celebrada el dia 8 d’abril de 2010 es va 
acceptar la proposta del regidor de Cultura, Òscar Figuerola i Bernal, de 
reformular la CSO per tal que sigui més oberta i segueixi sent eficaç alhora de 
mantenir a totes les parts informades. I segons la qual en formaran part: 
l’alcalde de la corporació, el Regidor de Cultura, i un representant de cada grup 
municipal, dos representants de Comediants, el president de l’Associació 
Cultural Plataforma Odèon i dos representants més, i la coordinadora de 
Cultura com a secretària. També en podran formar part tècnics municipals i/o 
persones que puguin aportar quelcom en reunions específiques.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Seguiment de l’Odeon segons el 
qual en formaran part: l’alcalde de la corporació, el Regidor de Cultura, un 
representant de cada grup municipal, dos representants de Comediants, el 
president de l’Associació Cultural Plataforma Odèon i dos representants més, i 
la coordinadora de Cultura com a secretària.  
 
SEGON.- Notificar a tots els interessats l’adopció de l’acord següent.  
 



 

 

8.- SOL·LICITUD PRÒRROGA SUBVENCIÓ AODL 
 
Vista la resolució TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual s’obre convocatòria 
per a l’any 2010 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la 
pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local.  
 
Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir la 
creació, la diversificació  de l’activitat econòmica i la generació de llocs de 
treball, dóna continuïtat a la figura de l’agent d’ocupació i desenvolupament 
local.  
 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, té 
com a objectiu general el de potenciar l’activitat econòmica del municipi, que es 
diversifica en dos grans objectius específics: 
 

a) Activar i dinamitzar el comerç al municipi 
b) Fomentar l’activitat productiva local.  

 
Per aconseguir aquest objectius específics es duran a terme unes accions que 
consistiran en 

1. Dinamitzar i reactivar l’activitat comercial i fer recerca de noves 
línies de desenvolupament 

2.  Fomentar l’associacionisme i les accions conjuntes del comerç 
a la vila 

3. Conèixer les necessitats i mancances de les empreses del 
municipi i promoure la cooperació empresarial, donant suport al 
servei d’autoempresa. 

4. Impulsar la promoció de la ciutat per millorar la percepció del 
conjunt d’activitats generadores del llocs de treball 

5. Millorar la informació i promoció d’activitats comercials, 
industrials, professionals i de serveis.  

 
Atès que per aconseguir aquests objectius, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
elaborat un Pla d’Acció Local de Promoció Econòmica que permet fixar quins 
han de ser els grans objectius de futur del municipi i permet saber les eines 
polítiques i les intervencions que cal fer –tant públiques com privades- per 
garantir un futur pròsper per a Canet.  
 
Atès que aquest Pla d’Acció Local, s’estructura en cinc línies estratègiques: 
 

1. Incrementar la qualitat de vida dels canetencs i canetenques i afavorir la 
seva integració i cohesió social. 

2. Especialitzar-se en activitats de lleure i restauració de cap de setmana. 
3. Recuperar i dinamitzar el centre històric. 
4. Consolidar i enfortir l’activitat industrial a Canet 
5. Garantir que l’Ajuntament esdevingui un dels principals dinamitzadors 

de l’economia i la vida social i cultural. 
 



 

 

Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica, ha elaborat el Pla de Treball per a la 
figura d’un AODL, que pel proper any  que inclou els àmbits de treball de: 
 

1. Desenvolupament territorial 
2. Organtizació i cooperació pel desenvolupament 
3. Desenvolupament comercial 
4. Desenvolupament sostenible i recuperació del patrimoni 
5. Desenvolupament turístic.  
 

Atès que l’actuació de l’AODL durant el programa 2010-2011 va encaminada a 
l’assoliment de la línia estratègica marcada per cada un dels objectius 
específics, continuant les accions iniciades als exercicis anteriors, per potenciar 
l’activitat sòcioeconòmica del municipi de Canet de Mar. 
   
Atès que a la plantilla de personal de l’ajuntament hi ha un lloc de treball 
d’AODL que a més d’estar vacant està dotat pressupostàriament, per a l’any 
20010. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es 
disposa la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i 
creació del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.7.2002), 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, 
de 18.11.2003) i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega i la 
Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya pel 2010, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER: Sol·licitar una subvenció de vint-i-vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre 
euros amb noranta-un cèntim (28.884,91 €) al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al vuitanta per cent del cost laboral total 
de la  pròrroga per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament 
local dins el programa d’iniciatives locals d’ocupació, per a l’any 2010, a 
l’empara de la resolució TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2010 per a la presentació de sol·licituds de 
subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local.  
 
SEGON: Aprovar la memòria anual 2009/2010 i el pla de treball 2010/2011 
redactat per l’AODL destinat a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, on es detallen les finalitats i els objectius aconseguits durant 
aquest any i els que es volen aconseguir l’any vinent amb la pròrroga de la  
contractació de l’AODL 
 



 

 

9.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE SUPORT A 
SERVEIS I ACTIVITATS LOCALS 2010 EN ELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITAT 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar 
en data 28 de gener de 2010 aprovar la sol·licitud dels  ajuts econòmics del 
catàleg de suport a serveis i activitats locals 2010 en els programes d’educació 
permanent i acompanyament a l’escolaritat . 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha notificat l’acord pres per la Junta de 
Govern en data 15 d’abril de 2010 en el qual figura la concessió de les 
següents subvencions per a l’any 2010 en l’àmbit de l’educació : 
 
Actuació Import Centre Gestor 
Aula suport i millora de 
l’aprenentatge 

5.632,40€ Gerència Serveis 
d’Educació 

Programes d’alfabetització, 
neolectors i alfabetització 
digital. 

3.723,11€ Gerència Serveis 
d’Educació 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció atorgada dins el marc 
de la convocatòria pública d’ ajuts econòmics del catàleg de suport a serveis i 
activitats locals 2010 de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris. 
 
10.- JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES EN L’ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL (DIPUTACIÓ DE BARCELONA. XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT), ANY 2009. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2007, 
va aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 9 de juliol de 
2009, va aprovar en sessió ordinària la concessió dels ajuts de suport a serveis 
i activitats de l’any 2009 del Pla de Concertació Xarxa de Barcelona Municipis 
de Qualitat. 
 
Atès que entre d’altres línies d’ajut s’hi troben les que l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona atorga als ens locals per al desenvolupament de 
les polítiques socials municipals. 
 



 

 

Atès que d’aquestes, la Diputació de Barcelona ens notifica que per al nostre 
Ajuntament han estat aprovades les següents: 
 
Programa Import atorgat Codi XBMQ 
Ajuts per a projectes de foment de l’autonomia 
personal. Esplai per a persones discapacitades. 
 
Finançaments dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària. Ràtio. 
 
Finançament dels serveis socials municipals. 
Ràtio. 
 
TOTAL 

 
 
   2.000,00 Є 
 
 
18.389,25 Є 
 
 
13.381,00 Є 
 
33.770,25 Є 

 
 
09/Y/50984 
 
 
09/Y/50434 
 
 
09/Y/50441 
 
 

 
Atès que per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, caldrà 
que el beneficiari presenti un certificat del Secretari/Interventor de l’ens, segons 
Model aportat per la Diputació de Barcelona, on consti el següent: 
 

 les despeses generades per les activitats subvencionades. 
 que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots 

els documents originals justificatius de les obligacions referides en el 
certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

 que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera 
el 100 % del seu cost. 

 
A més, per tal de justificar la despesa, caldrà presentar la següent 
documentació: 
 

 Informe-memòria de l’activitat, en el cas dels projectes. 
 
Atès que el termini d’execució de la despesa subvencionada serà dins l’exercici 
2009 i que el termini màxim per a presentar aquesta documentació serà el 30 
de juny de 2010. 
 
Atès que hem portat a terme els projectes subvencionats i adjuntem la 
documentació requerida acreditant la realització efectiva dels projectes i 
justificant el tancament econòmic. 
 
Vista la documentació de referència i examinades les sol·licituds d’ajuts en 
l’àmbit de Benestar Social, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de Benestar Social. 
 



 

 

SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquests ajuts i 
aportar els documents necessaris per a la justificació de la despesa. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, per 
al balanç de situació econòmica. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
11.- ACCEPTACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI D’URGÈNCIA SOCIAL PER A L’ANY 2010 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ÀREA DE BENESTAR SOCIAL (XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha notificat, en data 20 de maig de 
2010, els acords adoptats pel Ple en sessió de data 29 d’abril de 2010 i 
publicats en el BOP núm. 117 de 17 de maig. 
 
Atès que, entre d’altres acords, la Diputació de Barcelona ha aprovat la reedició 
del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2010, en el marc de 
l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que ha aprovat el Règim de concertació d’aquest Programa, per a l’any 
2010, el qual esdevé la normativa específica aplicable pel que fa a l’atorgament 
i execució dels ajuts que es derivin d’aquest programa complementari. 
 
Atès que ha aprovat la proposta de distribució dels ajuts d’acord amb l’aplicació 
de les ràtios establertes (article 7 de la regulació d’aquest programa), i ha 
destinat una quantitat a l’aplicació pressupostària 61101/231A0/462.50 del 
pressupost de despeses 2010 de l’Àrea de Benestar Social. 
 
Atès que ha aprovat els models normalitzats d’acceptació i de justificació de 
despeses corresponents al Programa complementari d’urgència social. 
 
Atès que ens ha notificat individualment, en data 20 de maig, la proposta d’ajut 
corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar, amb indicació d’acceptar-lo 
expressament en el termini màxim d’un mes des de la data de notificació i que 
d’acord amb la ràtio poblacional de menors de 65 anys, ens correspon la 
següent quantitat: 
 
CODI 
XBMQ 

Ajuntament Tram 
població 

NIF Subvenció per 
ràtio 

10/Y/66332 Canet de Mar 13.548 P0803900J 25.433,08 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s’acorda 
per unanimitat: 



 

 

 
PRIMER.- Acceptar el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, 
corresponent al Programa complementari d’urgència social, en el marc de 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-
2011 i les condicions per a la seva execució i justificació, establertes en el 
règim de concertació d’aquests ajuts per a l’any 2010. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per 
al balanç de situació econòmica. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 10 FINS AL DIA 21 DE MAIG DE 
2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

371 10/05/2010 Contractació MGCM Alcalde 

372 10/05/2010 Mod. decret instal·lació adequació drogueria Cal 
Torrus 

Sílvia Tamayo 

373 11/05/2010 Activitat Bitxos Alcalde 

374 11/05/2010 Contracte menor, adequació terrenys futbol Alcalde 

375 12/05/2010 Baixa magatzem plaça Mercat Alcalde 

376 12/05/2010 Llicència construcció mòdul prefabricat a l'Institut Òscar 
Figuerola 

377 12/05/2010 Aut. MEDIA PRO enr. a via pública i ed. modernistes Alcalde 

378 12/05/2010 Despeses setmanals Alcalde 

379 12/05/2010 Inici expedient disciplinari treballador municipal Alcalde 

380 13/05/2010 Obres menors Òscar 
Figuerola 

381 13/05/2010 Festa inauguració Macsipa Alcalde 

382 13/05/2010 Llicència canvi d'ús per habitatge Pedracastell xx Òscar 
Figuerola 

383 13/05/2010 Incoació procediment sancionador carrer Vall xx Òscar 
Figuerola 

384 13/05/2010 Manament pagament a justificar Alcalde 

385 13/05/2010 Autorització circ Raluy Sílvia Tamayo 

386 14/05/2010 Den. Sol. Oc. via públ. R. S. Domènec, venda Alcalde 



 

 

Núm. Data Resum Signatura 

caramels cotó 

387 17/05/2010 Incoació contractació salvament platges Alcalde 

388 17/05/2010 Lloguer envelat Òscar 
Figuerola 

389 17/05/2010 Canvi nom activitat carrer Vall, xx Sílvia Tamayo 

390 17/05/2010 Canvi nom activitat riera Buscarons, xx Sílvia Tamayo 

391 17/05/2010 Adjudicació definitiva enllumenat passeig Marítim Alcalde 

392 17/05/2010 Adjudicació definitiva millora enllumenat carrers Alcalde 

393 18/05/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 

394 18/05/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 

395 18/05/2010 Desestimar al·legacions expedient 86108 Alcalde 

396 19/05/2010 Despeses setmanals Alcalde 

397 19/05/2010 Llicència divisió finca Romaní xx, El Corral Òscar 
Figuerola 

398 19/05/2010 Roba estiu brigada DOTI Alcalde 

399 19/05/2010 Desistir reclamació responsabilitat patrimonial OG Alcalde 

400 19/05/2010 Contracte menor orquestra Montgrins Alcalde 

401 20/05/2010 Llicència divisió horitzontal local Pl. Pere Domenech, 
XX 

Òscar 
Figuerola 

402 20/05/2010 Autorització ocupació via pública per rodatge a 
Dream Concept, SL i Kálida producciones 

Alcalde 

403 20/05/2010 Aprovació pagament IRPF mes d'abril Alcalde 

404 20/05/2010 Llicència obres R. Gavarra, XX Òscar 
Figuerola 

405 21/05/2010 Aprovació operació tresoreria Caja Madrid Alcalde 

406 21/05/2010 Remissió expedient JCA i nomenament advocat, 
RCA 273/2009, plaça educador social, per projectes 

Alcalde 

407 21/05/2010 Targeta de disminució Cati Forcano 

408 21/05/2010 Declarar inadmissible recurs expedient p090027181 Alcalde 

409 21/05/2010 Declarar inadmissible recurs expedient P090032234 Alcalde 

410 21/05/2010 Autorització jubilació parcial Alcalde 
 



 

 

13.- PUNTS URGENTS 
 
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 de diversos punts no 
inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és 
apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva 
deliberació i votació en els termes següents. 

 
13.1.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTE MIXT DE MUSEÏTZACIÓ 
DE LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER I MASIA ROCOSA 
DE CANET DE MAR, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de febrer de 
2010, va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació 
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a 
l’execució del contracte de naturalesa mixta consistent en la redacció i el 
disseny del projecte executiu, producció, subministrament, muntatge i posada 
en funcionament de la museïtzació de la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar i la redacció, execució i legalització del projecte 
elèctric adequat a les noves instal·lacions i convocar la seva licitació. 
 
Atès que en aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local també va 
aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
tècniques que havien de regir el contracte de referència, subjecte a regulació 
harmonitzada, per procediment obert, que consten a l’expedient. 
 
Atès que amb data 10 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació en el 
Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del Contractant de l’òrgan de 
contractació, a fi que els interessats poguessin presentar les proposicions en el 
termini de 42 dies comptats des de la publicació de l’anunci. 
 
Vist que es van presentar dues empreses a la licitació i que són DVA Associats 
i SONO. 
 
Atès que en data 10 de maig de 2010 es va constituir la Mesa de Contractació 
per dur a terme l’obertura del sobre A i comprovar la documentació 
administrativa presentada per les empreses licitadores. 
 
Atès que en data 14 de maig de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació per 
dur a terme l’obertura dels sobres B i C de les dues empreses licitadores i es 
traslladarà aquesta documentació al comitè d’experts nomenat en aquest 
procés de contractació perquè la puguin valorar. 
 



 

 

Atès que la Mesa de Contractació, un cop estudiats els documents lliurats pel 
comitè d’experts i l’enginyera municipal, va fer en data 2 de juny de 2010, 
proposta d’adjudicació provisional a favor de l’empresa SONO Tecnologia 
audiovisual, SL. 
 
Examinada la documentació que s’acompanya i d’acord amb aquesta i de 
conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la Disposició addicional segona de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte 
mixt de museïtzació de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner i Masia 
Rocosa de Canet de Mar subjecte a regulació harmonitzada a l’empresa SONO 
Tecnologia audiovisual, SL, pel preu cert i global 314.000,00 euros i 50.240,00 
euros corresponent a l’Impost de Valor Afegit. 
 
Si durant el termini d’execució del contracte entrés en vigor una modificació 
legal del tipus impositiu de l’IVA, cal entendre que el finançament d’aquest 
increment s’haurà d’assumir del preu cert proposat en base al qual l’empresa 
SONO ha resultat adjudicatària, és a dir, 314.000 euros. 
 
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a l’empresa candidata que no ha 
resultat adjudicatària. 
 
TERCER.- Notificar i requerir el senyor Francisco Javier González Jiménez, 
representant legal de l’empresa SONO Tecnologia Audiovisual, SL, adjudicatari 
provisional del contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents 
al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Perfil de Contractant, la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per 
contractar, així com constituir la garantia definitiva per import de 15.700,00 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant. 
 
13.2.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE 
D’OBRES CONSISTENTS EN L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
“SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL DE CANET DE MAR” 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de maig de 
2010 va acordar adjudicar provisionalment el contracte d'obres consistents en 
l’execució del projecte “Subministrament i col·locació de gespa artificial al camp 
de futbol municipal de Canet de Mar”, finançat amb càrrec al FEOSL (RDL 
13/2009, de 26 d’octubre), a l’empresa Teyco, SL (NIF XXXXXX), pel preu cert i 



 

 

global de  469.681,49 euros i 75.149,04 euros corresponents a l'Impost de Valor 
Afegit, i d'acord amb una sèrie de consideracions. 
 
Atès que aquesta adjudicació provisional es va publicar el 14 de maig 
d’enguany al perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar i al BOP 
número 118 de 18 de maig de 2010. 
 
Atès que es va concedir un termini de quinze dies hàbils següents al de la data 
de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant, la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per 
contractar, així com perquè constituís, a la caixa de la corporació, la garantia 
definitiva de 23.484,07 euros, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació 
sense IVA, establerta en el punt número 12 del plec de clàusules 
administratives. 
 
Atès que els adjudicataris provisionals van constituir, en data 26 de maig de 
2010, la garantia definitiva per import de 23.484,07 euros i va presentar la 
documentació requerida. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’article 135.4 LCSP, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d'obres 
consistents en l’execució del projecte “Subministrament i col·locació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar”, a l’empresa Teyco, SL 
(NIF B 08156572), pel preu cert i global de  469.681,49 euros i 75.149,04 euros 
corresponents a l'Impost de Valor Afegit, i d'acord amb les consideracions que 
consten en l’acord de la Junta de Govern Local d’adjudicació provisional de 
data 13 de maig de 2010. 
  
SEGON.- Citar a l’empresa adjudicatària perquè compareguin dins dels deu 
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació 
definitiva per constituir la formalització del contracte. 
 
QUART.- Procedir a la devolució de la garantia provisional dipositada pels 
licitadors que han participat en aquest procés de contractació, una vegada ha 
quedat extingida de forma automàtica, de conformitat a l’article 91.4 de LCSP. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo individualment a 
tots els licitadors. 
 
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per procedir a la signatura 
de la formalització del present contracte. 
 



 

 

14.- 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 23.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


