
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 9 DE SETEMBRE 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: 09.15 hores 
Hora que acaba: 12.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

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 22.07.10  
2) Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 665/2010, de 2 d’agost, de 

declaració de nul·litat de tot el procediment de contractació instruït per a 
l’adjudicació del contracte mixt de museïtzació de la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner i Masia Rocosa de canet de Mar 

3) Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 674/2010, de 5 d’agost, d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte de prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals 



 
 
 

4) Aprovació de la novena i última certificació de les obres d’urbanització de la 
plaça Universitat 

5) Aprovació de la modificació del contracte de serveis per a la dinamització i 
la coordinació de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar 

6) Aprovació de l’adjudicació provisional del concurs per a la concessió 
demanial de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de 
futbol municipal 

7) Aprovació del conveni amb Creu Roja amb relació als serveis preventius a 
Canet de Mar any 2010 

8) Aprovació del conveni amb Creu Roja per a la promoció del voluntariat any 
2010 

9) Aprovació sol·licitud subvenció per a la realització d’accions per a l’ocupació 
projecte impuls, anys 2010-2011 

10) Acceptació de la subvenció del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a la programació estable 
d’arts escèniques any 2010 

11) Relació de decrets des del dia 12 de juliol fins al dia 27 d’agost de 2010 
12) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 22.07.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 22 de juliol 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.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 665/2010, DE 2 D’AGOST, DE DECLARACIÓ 
DE NUL·LITAT DE TOT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ INSTRUÏT 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE MUSEÏTZACIÓ DE LA 
CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER I MASIA ROCOSA DE 
CANET DE MAR, 
  
Vist el Decret número 665/2010, de 2 d’agost, de l’Alcaldia, de declaració de 
nul·litat de tot el procediment de contractació instruït per a l’adjudicació del 
contracte mixt de museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i 
Masia Rocosa de Canet de Mar, el qual es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Decret de l’Alcaldia núm. 655, de data 2 d’agost de 2010  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de juny de 2010 va acordar 
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, a 
l’empresa SONO Tecnologia audiovisual, SL, pel preu cert i global de 314.000,00 
euros i 50.240,00 euros corresponents a l’impost de valor afegit. 
 



 
 
 

Atès que en data 6 de juliol de 2010, l’empresa DVA Associats, SL, ha interposat un 
recurs especial en matèria de contractació contra l’anterior acte. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària accidental, en data 2 d’agost de 2010, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació al recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa 
DVA Associats, SL, contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte mixt de 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de 
Canet de Mar, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- L’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (en endavant LCSP) regula el recurs especial en matèria de contractació 
com a mitjà per a recórrer algunes decisions dels òrgans de contractació, entre 
elles l’adjudicació provisional del contracte.  
 
Segon.- En la notificació de l’adjudicació provisional del contracte mixt de 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de 
Canet de Mar, hi ha un defecte de forma, ja que s’ofereix la interposició d’un 
recurs potestatiu de reposició quan l’article 37.1 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, disposa de forma clara que l’acord 
d’adjudicació provisional en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
haurà de ser objecte del recurs especial en matèria de contractació amb 
anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense que 
procedeixi la interposició de recursos administratius ordinaris contra aquest. 
 
Donada aquesta circumstància i, tot i que el recurs s’ha interposat fora de termini, 
cal admetre’l a tràmit i resoldre’l de conformitat amb el que disposa l’esmentat art. 
37 LCSP. 
 
Tercer.- En l’esmentat recurs es posen de relleu alguns defectes formals produïts 
durant el procediment, com és l’esmentat anteriorment o la discrepància en l’últim 
dia per presentar proposicions entre el que es va publicar al DOUE i a la resta de 
butlletins.  
 
No obstant, deixant de banda els defectes formals, també es posa de relleu una 
irregularitat la qual vicia de nul·litat tot el procediment com és el fet que s’obrissin 
en unitat d’acte els sobres que contenien la documentació que havia de ser 
objecte d’un judici de valor (sobre B) i el que contenia els criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules (sobre C). I no només això, sinó que a 
més a més, es va realitzar la valoració de l’oferta econòmica abans que el comitè 
d’experts realitzés la valoració del sobre B. 
 
En efecte, l’article 134.2 in fine, diu de forma clara que “l’avaluació de les ofertes 
conforme als criteris qauntificables mitjançant la mera aplicació de fórmules es 
realitzarà després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en els que no 
concorri aquesta circumstància, deixant-se constància documental d’això”. Per 
altra banda, l’article 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (en endavant RPLCSP), quan parla de l’obertura dels sobres en els 



 
 
 

que es conté la documentació la valoració de la qual depèn d’un judici de valor, 
diu que es durà a terme en un acte públic en el que “només s’obrirà el sobre 
corresponent als criteris no quantificables automàticament”. Així mateix, l’article 
30.2 RPLCSP disposa que “en tot cas, la valoració dels criteris quantificables de 
forma automàtica s’efectuarà sempre amb posterioritat a la d’aquells la 
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor”. 
 
Atès que aquest fet, tot i que va ser conseqüència d’una errada involuntària a 
l’hora de redactar el plec de clàusules administratives particulars, conculca, a més 
dels esmentats articles 134 LCSP i 27 i 28.2 RLCSP, els principis d’igualtat i 
transparència consagrats a l’article 123 de la LCSP, ha viciat de nul·litat el 
procediment de contractació, essent necessari procedir a l’oportuna declaració.”  

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, pel present 

 
RESOLC 
 
PRIMER.- Estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per 
l’empresa DVA Associats, SL, en el sentit de declarar la nul·litat de tot el procediment 
de contractació instruït per a l’adjudicació del contracte mixt de museïtzació de la 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, per haver-
se prescindit total i absolutament del procediment legalment establert al haver-se 
vulnerat allò que disposen els articles 134 LCSP i 27 RCSP. 
 
SEGON.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 9.424 €, 
equivalent al 3% del pressupost establert com a base de licitació, exclòs l'impost 
sobre el valor afegit (IVA ) dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel 
que fa a la documentació que acompanya a les proposicions, serà retornada una 
vegada hagin transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els interessats així com a la Unió Europea, 
per tal que en tingui coneixement.” 

 
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, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Ratificar el Decret número 665/2010, de 2 d’agost, pel que s’estima 
el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa DVA 
Associats, SL, en el sentit de declarar la nul·litat de tot el procediment de 
contractació instruït per a l’adjudicació del contracte mixt de museïtzació de la 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, per 
haver-se prescindit total i absolutament del procediment legalment establert al 
haver-se vulnerat allò que disposen els articles 134 LCSP i 27 RCSP. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els interessats així com a la Unió 
Europea, per tal que en tingui coneixement. 
 



 
 
 

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 674/2010, DE 5 
D’AGOST, D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 
 
Vist el Decret número 674/2010, de 5 d’agost, de l’Alcaldia, d’aprovació de la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2010, el qual es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

“Decret núm. 674/2010, de 5 d’agost, de l’Alcaldia 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de març 2009, va 
adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de Mar, a l’empresa Clece, SA, pel preu de 
1.040.474,27 €, exclòs el 16% d'IVA el qual puja un import de 166.475,88 € 
(260.118,57 €/any IVA exclòs), amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial 
pel que fa a les millores proposades que s'accepten. 
 
Atès que en data 17 de març de 2009 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu, la durada del qual es fixà des de l’1 
d’abril de 2009 per 2 anys prorrogable per 2 anys més. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 461/2010, de 4 de juny, es va 
resoldre aprovar de mutu acord amb la contractista una modificació del contracte de 
manera que a partir de l’1 de juliol de 2010, el seu preu anual passa a ser de 
216.748,92 €, exclòs l’IVA. 
 
Atès que en data 26 de maig de 2010, el Sr. PLAR, actuant en nom i representació 
de Clece, SA, va sol·licitar la revisió de preus de l’esmentat contracte  amb efectes 
des de l’1 abril de 2010. 
 
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus per l’enginyera 
municipal en data 4 de juny de 2010, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Na SÍLVIA AMATLLER MICOLA, Enginyera Municipal, en relació a la instància 
presentada per CLECE amb núm. de registre 2710 de 26.05.2010, on es fa la sol·licitud 
de revisió de preus del contracte de neteja de les dependències municipals, emet el 
següent  
 
I  N  F  O  R  M  E 
 
Segons la clàusula segona del contracte de prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals de Canet de mar signat en data 17 de març de 2009, el preu 
del contracte es revisarà després del seu primer any de vigència, i així successivament, 
sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
Revisat l’índex de preus interanual del mes d’abril de l’Institut Nacional d’Estadística, 
aquest ha quedat fixat en un 1,5%, amb la qual cosa s’hauria d’actualitzar el preu del 
contracte des del mes d’abril de 2010 tenint en compte aquest percentatge. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior criteri.”  



 
 
 

 
Atès que la interventora accidental municipal ha donat el vistiplau a aquest Decret. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
77 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
així com 104 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2010, suposant això 
que de l’esmentada data fins a 30 de juny de 2010, l’import mensual queda fixat en 
22.001,70 € més l’IVA, resultant la quantitat mensual de 25.521,97 €, IVA inclòs. A 
partir de l’1 de juliol de 2010 en endavant, l’import anual del present contracte 
queda fixat en 220.000,15 €, exclòs l’IVA que puja un import de 39.600,03 € 
(21.633,35 €/mes, IVA inclòs). 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria municipal 
als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Que la Junta de Govern Local ratifiqui aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que celebri.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
  
ÚNIC.- Ratificar el Decret número 674/2010, de 5 d’agost, pel que s’aprova la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals amb efectes 1 d’abril de 2010, suposant això que de 
l’esmentada data fins a 30 de juny de 2010, l’import mensual queda fixat en 
22.001,70 € més l’IVA, resultant la quantitat mensual de 25.521,97 €, IVA 
inclòs. A partir de l’1 de juliol de 2010 en endavant, l’import anual del contracte 
queda fixat en 220.000,15 €, exclòs l’IVA que puja un import de 39.600,03 € 
(21.633,35 €/mes, IVA inclòs). 
 
4.- APROVACIÓ NOVENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ OBRES 
D’URBANITZACIÓ PLAÇA UNIVERSITAT 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2007, 
va acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de les obres 
d’urbanització de la plaça de la Universitat de Canet de Mar, a la mercantil 
Coptalia, SA, pel preu cert i global de 1.109.130,02 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 30.12.08, es va resoldre aprovar la revisió del projecte d’obra 
ordinària consistent en la urbanització de la plaça Universitat, així com la 
modificació del contracte formalitzat amb la mercantil COPTALIA, SA, en data 
29 de gener de 2008, per a l’execució de les obres d’urbanització de la plaça 
Universitat de Canet de Mar en els termes que es deriven del projecte revisat, i 



 
 
 

adjudicar-li l’obra per l’import de 2.104.267,55.- €., prèvia manifestació escrita, 
per part de COPTALIA, SAU, que accepta la seva execució i el seu preu. 
 
Atès que en el mateix Decret es va resoldre aprovar la primera certificació 
corresponent a les obres d’urbanització de la plaça Universitat de Canet de 
Mar, que va ser expedida i conformada pel director facultatiu de l’obra en data 
24 de desembre de 2008 i d’un import de 448.138,37 €, IVA inclòs. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 450/2009 es va resoldre aprovar 
la segona, tercera i quarta certificació d’obra, les quals pujaven un import, inclòs 
l’IVA, de 237.789,90 €, 298.992,46 € i 218.632,58 € respectivament. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 558/2009 es va resoldre aprovar 
la cinquena certificació d’obra, la qual pujava un import, inclòs l’IVA, de 
325.949,94.- €. 
 
Atès que en data 22.04.09 es va formalitzar la modificació de contracte 
aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1287/2008, de 30.12.08, 
ratificada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 19.02.09. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juny de 2009, va 
acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat amb la mercantil 
COPTALIA, SA, en data 29 de gener de 2008, per a l’execució de les obres 
d’urbanització de la plaça Universitat de Canet de Mar de l’informe emès en 
data 23.04.09 pel director facultatiu de l’obra, Francesc Bassas Alsina, i 
adjudicar-li l’obra per l’import de 2.269.887,87.-€, prèvia manifestació escrita, 
per part de COPTALIA, SAU, que accepta la seva execució i el seu preu. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 741/2009, de 22 de juny, es va 
resoldre aprovar la sisena certificació d’obra, la qual pujava un import, inclòs 
l’IVA, de 290.880,75 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juny d’enguany, va 
acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat amb la mercantil 
COPTALIA, SA, en data 29 de gener de 2008, per a l’execució de les obres 
d’urbanització de la plaça Universitat de Canet de Mar de l’informe emès en 
data 23.04.09 pel director facultatiu de l’obra, FBA, i adjudicar-li l’obra per 
l’import de 2.269.887,87.- €., prèvia manifestació escrita, per part de 
COPTALIA, SAU, que accepta la seva execució i el seu preu. 
 
Atès que en data 29.07.09 es va formalitzar la modificació de contracte 
aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 18.06.09. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 989/2009, de 1 de setembre, es 
va resoldre aprovar la setena certificació d’obra, la qual pujava un import, inclòs 
l’IVA, de 204.229,59 €. 
 



 
 
 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1363/2009, de 7 de desembre, es 
va resoldre aprovar la rectificació de la setena certificació d’obra, la qual pujava 
un import, inclòs l’IVA, de 204.229,59 €, així com aprovar la vuitena certificació 
d’obra, la qual pujava un import, inclòs l’IVA, de 232.887,64 €. 
 
Atès que en data 09.04.10 va tenir entrada a l’Ajuntament la novena certificació 
d’obra corresponent a les obres d’urbanització de la plaça Universitat, expedida 
i signada de conformitat pel director facultatiu, Sr. FBA, que puja  un import de 
12.496,64 €, IVA inclòs. 
 
Atès que l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep M. Pedrós Dabo, en data 
22.04.10 ha informat favorablement l’anterior certificació. 
 
Atès que en data 5 d’agost de 2010, es va signar per part de la contractista una 
acta de conformitat de les anomalies existents a les obres d’urbanització de la 
plaça Universitat, comprometent-se a solucionar la problemàtica en un termini 
màxim de 20 dies a comptar des de l’1 de setembre de 2010. 
 
Atès que ha variat el tipus general de l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010, el 
director facultatiu de les obres, en data 26.08.10, ha expedit el document 
d’adaptació de l’import acreditat en la certificació núm. 9 al nou tipus d’IVA 
aprovat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2010, resultant que l’import de l’esmentada certificació és de 
12.712,10 €. 
  
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta 
despesa en el vigent pressupost ordinari per a l’any 2010. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es 
disposa al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la novena i última certificació corresponent a les obres 
d’urbanització de la plaça Universitat de Canet de Mar, que va tenir entrada a 
l’Ajuntament en data 20 d’abril de 2010 i que, en aplicació del nou tipus d’IVA, 
puja un import de 12.712,10 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Reconèixer l’obligació del pagament d’aquesta despesa amb càrrec a 
la partida pressupostària núm. 42 15100 60000 del vigent pressupost ordinari 
per a l’any 2010. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al contractista i a Intervenció municipal. 
 



 
 
 

5.- MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DINAMITZACIÓ I 
COORDINACIÓ DE L’AULA DE SUPORT I MILLORA DE L’APRENENTATGE 
A CANET DE MAR 
 
Atès que els efectes imprevistos de la crisi econòmica global, i concretament la 
crisi que actualment viu Espanya, ha tingut un fort impacte en la hisenda 
municipal, doncs gran part dels ingressos tributaris i de dret públic en general, 
han davallat en un tant per cent molt elevat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està immers en un Pla de Sanejament 
Financer al qual cal donar compliment en benefici de l’interès públic. 
 
Atès que la voluntat d’aquest Ajuntament és modificar diversos contractes de 
serveis, entre els quals hi ha el contracte de serveis per a la dinamització i 
coordinació de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar, 
adjudicat a l’empresa Suara Serveis, SCCL, amb la finalitat de reduir-ne les 
prestacions sense perjudicar la bona marxa del servei. 
 
Vist que es van iniciar converses en aquest sentit amb l’empresa Suara 
Serveis, SCCL, la qual ha presentat un pressupost que inclou una proposta de 
reducció del preu del contracte en un 14,76 %, en la que preveuen reduir en 3,5 
hores setmanals el treball intern i de coordinació de les 3 monitores 
contractades. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació, Maria Artigas Gurri, en data 3 
d’agost de 2010, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Aquest informe té per objecte justificar la modificació del contracte de  prestació de 
servei de coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a 
Canet de Mar.  
 
En data 10 de setembre de 2009 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació, 
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, de la prestació del servei de 
coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge.  
 
La clàusula XIII relativa a les prescripcions tècniques, al punt 3 sobre l’equip 
educatiu, estableix el següent: 
 

Quant al personal, s’haurà de contractar 3 monitors a 15h setmanals que 
preferiblement hauran acreditar experiència en àmbits similars. Les funcions dels 
monitors seran les d’ajudar els alumnes en el treball diari a l’aula, dur a terme les 
activitats que s’hagi programat amb la  coordinació de l’aula i fer reunions de 
treball i de valoració de la feina entre ells i amb la coordinació. També es 
contractarà una persona que coordini el projecte amb formació específica de 
magisteri, pedagogia o educació social, preferentment. La seva jornada laboral 
serà de 20h setmanals Les funcions d’aquesta persona seran les de dirigir i 
orientar el treball dels monitors,  programar les activitats que es duguin a terme a 
l’aula, coordinar-se amb:  les escoles, els pares dels alumnes, altres serveis i 
entitats que atenguin l’infant o el jove en qüestió .   

 



 
 
 

En data 8 d’octubre de 2009 la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació 
provisional del contracte a l’empresa Suara Serveis, SCCL, pel preu de 86.188,85 
€, corresponent a la prestació del servei durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011.  
 
En data 29 d’octubre de 2009 es va adjudicar definitivament el contracte per la 
prestació del servei de coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de 
l’aprenentatge, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1222/2099, i posteriorment, en 
data 30 d’octubre de 2009 es va procedir a la formalització mitjançant document 
administratiu del contracte esmentat. 
 
Durant l’elaboració del pressupost municipal per a l’any 2010 es pren la decisió de 
reduir el cost dels contractes de serveis de l’Ajuntament.  
 
En contacte amb l’empresa s’estudia les possibilitats de reducció buscant la mínima 
afectació del servei. El principal cost del servei el constitueixen les despeses de 
personal que representen un 95,4% de la despesa. Per tant qualsevol reducció ha 
de passar pel retoc de la despesa de personal. 
 
Finalment es presenta proposta de reducció d’un 15% del preu del contracte. Es 
passa d’un cost de 43.094,42 € a una proposta de 36.732,51 €. En aquesta 
proposta es preveu reduir el nombre d’hores de treball intern i de coordinació de les 
3 monitores contractades, que passarien a fer 11,5h setmanals. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Tot i que la reducció del nombre d’hores de treball intern no és el més adequat per 
a un servei com el de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge, en què el principal 
objectiu és l’atenció individualitzada, es valora positivament la proposta presentada. 
La reducció de 3,5h de treball intern a la setmana de les monitores es pot 
compensar parcialment amb la tasca de sistematització de quadres de seguiment 
individualitzat que ha fet l’empresa, així com en la important tasca de programació i 
elaboració de materials que s’ha fet durant el curs 2009-2010.  
 
Per això, s’informa que la reducció no afectarà de manera substancial la prestació 
del servei i, per tant, s’informa favorablement la proposta de reducció presentada.”  
 

Vist l’informe jurídic emès en data 27 d’agost de 2010 per la secretària acctal., 
el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Cristina Cabruja Sagré, Secretària Acctal de l'Ajuntament de Canet de Mar 
(Maresme), d'acord amb allò ordenat per l'Ajuntament mitjançant Provisió de 
l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2010, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) 
del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic 
dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto 
el següent, 
 
INFORME 

PRIMER.- El present informe de secretaria és preceptiu, en els termes de l’article  
275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril. 



 
 
 

SEGON.- La potestat de modificació dels contractes constitueix una prerrogativa de 
l’Administració que tan sols opera per raó d’interès públic (art. 202 LCSP), i sempre 
que es tracti de causes imprevistes, que hauran de quedar degudament justificades 
a l’expedient. La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 140 LCSP) i 
exigirà dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 
20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 6.010.121'04.- €.  
 
Els límits que tot seguit veurem no són límits a la modificació, sinó límits a 
l’exigència de perpetuació del vincle contractual; els límits a la modificació cal 
cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti un contracte nou, 
amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial 
i del modificat.   

TERCER.- Quant al procediment per dur a terme les modificacions de contracte, 
s’haurà de redactar l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, 
descriguin i valorin la modificació. L’aprovació per l’òrgan de contractació requerirà 
la prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent. 

QUART.- Tant en el contracte d’obres (art. 220.e) LCSP) com en el de 
subministraments (art. 275.c) com en el serveis (art. 284.c) la modificació és 
obligatòria pel contractista si comporta un augment, reducció o supressió fins el 20 
per 100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa una alteració substancial de 
l’objecte inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin una 
alteració substancial de l’objecte, esdevé causa de resolució contractual. No és, 
tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia ja pel contracte 
d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. Aquesta 
interpretació ja es va confirmar a l’article 112.2 TRLCAP per a tot tipus de contracte 
i persisteix a l’article 207.2 LCSP, amb el benentès que si qui resol és 
l’Administració causant de la modificació, aquella equivaldrà al desistiment i portarà 
implícita la indemnització al contractista del benefici industrial deixat de percebre o 
lucre cessant, això és, el 6 per 100 del preu de les obres i subministraments (arts. 
222.4 i 276.3 LCSP); el 10 per 100 del preu dels estudis i projectes deixats de 
realitzar (art. 285.3) i els beneficis futurs deixats de percebre (art. 264.4 LCSP).  
 
CINQUÈ.- En el present cas, ens trobem davant una modificació que suposa reduir 
3,5 hores setmanals de treball intern de les monitores. 
 
Aquesta modificació, que implica una reducció del 14,76% del preu del contracte no 
és, per tant, causa de resolució del contracte conforme disposa l’article 284.c) 
LCSP. 
 
SISÈ.- Per últim, cal assenyalar que serà necessari procedir, en el termini de 15 
dies comptats des de la data en què es notifiqui al contractista l’acord de 
modificació, al reajustament de la garantia definitiva dipositada per l’adjudicatari per 
tal que guardi la deguda proporció amb el preu del contracte resultant de la 
modificació, de conformitat amb el que disposa l’article 87.3 LCSP.” 
 

Atès que aquesta Corporació considera que la reducció proposada per 
l’empresa s’ajusta a la necessitat de reducció de la despesa en termes similars 
a la inicialment volguda per l’Ajuntament i atès que es valora el fet de crear els 
menys perjudicis possibles a l’empresa contractista. 



 
 
 

 
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, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar, de mutu acord amb l’empresa Suara Serveis, SCCL, 
contractista del contracte de serveis per a la dinamització i coordinació de l’aula 
de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar, una modificació del citat 
contracte, concretament pel que fa a aplicar una reducció del 14,76% en les 
prestacions i preu, fet que suposa que a partir de l’efectivitat del present acord, 
el contracte passarà de tenir un preu anual, exclòs l’IVA, de 43.094,42 euros a 
tenir un preu anual, exclòs l’IVA, de 36.732,51 € (12 mensualitats de 3.612,03 
€, IVA inclòs). 
 
SEGON. Establir que la modificació tindrà efectes a partir del dia 1 d’octubre de 
2010, data en la que s’inicia el curs 2010-2011. 
 
TERCER. Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada per la 
contractista en data 23 d’octubre de 2009, fixant-se la nova garantia a dipositar 
en 3.673,25 €, havent-se de retornar a Suara Serveis, SCCL, en el termini 
màxim de 15 dies a comptar des de la notificació del present acord, 636,19 €. 
 
QUART. Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 140 LCSP. 
 
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa Suara Serveis, 
SCCL, així com a la tresoreria i intervenció municipals, per tal que en prenguin 
coneixement. 
 
SISÈ.- Facultar la regidora d’Educació, Sílvia Tamayo i Mata, per a la 
formalització de la present modificació. 
 
6.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
UBICAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 
2010, s’aprovà l’expedient de contractació, i el plec de clàusules administratives 
per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu per a l’explotació 
del servei de bar ubicat al camp de futbol municipal. 
 
Atès que en data 9 d’agost de 2010 es publicà l’anunci de licitació per termini 
de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les 
seves proposicions. 
 
Atès que durant el termini de licitació, que ha transcorregut entre els dies 10 i 
24 d’agost de 2010, s’ha presentat una única oferta, concretament, per part de 



 
 
 

la senyora MCJ, tal i com consta en el certificat emès per la secretària 
accidental de l’Ajuntament el dia 25 d’agost de 2010. 
 
Atès que en data 25 d’agost de 2010 es constituí la Mesa de contractació i es 
procedí a l’obertura de les ofertes presentades. 
 
Vist l’informe emès en data 30 d’agost pel tècnic municipal d’Esports, Jordi 
Tomàs Guarch, en el qual es valora l’oferta presentada, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

NOTA PRÈVIA 
 
Es presenta una sola oferta a la mesa de contracció, Manoli Castrillo Josa 
Es valoren l’oferta econòmica, les millores tècniques i horàries. 
 
OFERTA ECONÒMICA 
 

Preus globals amb que es licita 
   
MCJ 3.660.00€ 
  
Preus base de licitació 3.600,00€ 
  
  

Percentatge de baixa respecte el preu màxim d'adjudicació 

    
MCJ 1,7% 
  
  
Nº propostes 1 
Mitja aritmètica de les alces 1,7% 
50 punts (màxima puntuació) 6,7% 

0 punts 27% i 0% 
  

Distribució dels punts: 

   
MCJ 0 

 
memòria tècnica 
 
3.1. DESCRIPCIÓ 



 
 
 

A continuació exposem a grans trets, tots aquells aspectes que el licitador  ha 
exposat a la memòria tècnica sobre els aspectes que es demanava en el plec. 
Concloem la valoració de la memòria tècnica que presenten. 
 
Presenta una correcta descripció tècnica,  en quan als objectius, serveis i 
millores.  
 
Pel que fa a  l’horari es compromet a tenir obert de dilluns a divendres de 17.00 a 
23.00 hores i els caps de setmana de 8.00 a 21.00 hores (segons els partits), 
cobrint l’horari mínim establert per aquest concurs.  
 
Pel que fa al material que ha d’aportar detalla tot el material especificat en el plec 
de clàusules.  
 
Proposa una sèrie de millores: 

- Ampliació d’horari segons conveniència de l’ajuntament i dels usuaris del 
camp. 

- Descomptes en sopars, berenars o celebracions vàries per part de 
l’ajuntament i dels usuaris del camp.  

- Aportació econòmica tant a l’ajuntament o al club per suportar costos en la 
realització de tornejos puntuals.  

 
3.2. CONCLUSIONS 

Les millores presentades de forma resumida son les que es presenten a la 
següent taula: 
 

Empresa Millores Millores valorades 
MCJ Tècniques 1. Ampliació horària en cas de necessitat 

Altres 2. Descomptes en sopars i altres 
3. Col·laboració econòmica en tornejos. 

 
Hi ha una millora econòmica de 60€ any,  al que suposa 5€/mes. 
Pel que fa a les millores tècniques poc definides, l’horari proposat com ampliació 
de moment no és valorable. En quan a la resta de millores tenen en compte  
 
Per tant proposo que s’adjudiqui a la Sra. MCJ el contracte per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol municipal d’esports de Canet de Mar, per ser qui 
ha obtingut major puntuació.  
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, el 30 d’agost de 2010. 

 
Vista l’acta de la Mesa de contractació que, després de la recepció de l’informe 
de valoració tècnica, fa la proposta d’adjudicació provisional a favor de la 
senyora MCJ. 
 
Examinada la documentació que l’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 la concessió 
demanial de l’ús privatiu de l’explotació del servei de bar ubicat al camp de 
futbol municipal a la senyora MCJ, pel preu anual de 3.660,00 €, és a dir, 
305,00 € al mes, pagadors entre els dies 1 i 7 de cada mes (actualitzable 
anualment segons IPC) i d’acord amb les consideracions contingudes en 
l’informe tècnic transcrit que s’incorporen com a motivació del present acord. 
 
SEGON.- Notificar i requerir a la senyora MCJ, adjudicatària provisional del 
contracte, perquè presenti, dins els quinze dies hàbils següents al de la data de 
publicació de l’adjudicació provisional al 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 qualssevol altres documents acreditatius 
de la seva aptitud per contractar, així com que constitueixi la garantia definitiva 
de 915 €, de conformitat amb la clàusula VI del PCAP. 
 
TERCER.- Publicar l’adjudicació provisional d’aquest contracte mitjançant 
anunci al perfil del contractant. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE LA CREU ROJA A MARESME CENTRE, AMB RELACIÓ 
ALS SERVEIS PREVENTIUS AL MUNICIPI DE CANET DE MAR PER A 
L'ANY 2010 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT PER A L’ANY 2010 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
9.- APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ PROJECTE IMPULS, ANYS 2010-2011 
 
Vista la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la 
convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la 
realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del 
Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 
Vist l’article 5 de la Resolució TRE/2665/2011, segons el qual, podran ser 
beneficiaris dels ajuts públics regulats a l’Ordre, les entitats locals de Catalunya 
i les seves  entitats dependents o vinculades, d’acord amb el que estableix el 



 
 
 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el  Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistes les memòries en les què es detallen les actuacions que aquesta 
corporació municipal vol incloure dins la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la determinació de les accions que preveu la Resolució 
TRE/2665/2011, i que són les següents, pels anys 2010 i 2011 
 

ANY 2010 
 

1. ACCIONS DE PROMOCIÓ PER A L’OCUPACIÓ 
 
NOM DEL PROJECTE  SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 
 
   
Arranjament i manteniments a les zones esportives  34.685,94 € 
Millora instal·lació elèctrica pista de botxes  7.481,29 € 
Equip de neteja, manteniment i conservació de boscos 
i zones periurbanes  27.884,72 € 
Desenvolupament del Pla municipal de civisme i con- 
vivència ciutadana  6.521,84 €  
Elaboració de projectes per a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques a la via pública i a edificis municipals  7.174,06 € 
Contractació d’agents cívics per a l’educació, manteniment 
i conservació de les vies públiques, parcs i jardins  13.171,11 € 
Digitalització de l’inventari municipal de béns i drets de  
Canet de Mar  13.695,90 € 
Dinamització del punt de consulta informàtica de Vil·la 
Flora i formació pel certificat ACTIC de la Generalitat  6.521,84 € 
Dinamització de la masoveria  6.521,84 € 
Arranjament pista Skate  14.282,23 € 
Reforç a la tasca de prevenció de l’exclusió social dels SSB14.348,12 € 
Suport a l’atenció a la dependència  7.826,28 € 
Contractació de professionals d’atenció directa al domicili6.649,27 € 
Arranjaments equipaments públics ram de paleta  7.481,31 € 
Arranjaments equipaments públics ram de jardineria  27.204,69 € 
Educador/a Escola d’Adults  7.826,28 € 
Arranjaments i manteniments equipaments de joventut  14.282,48 € 
 

2. ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
 
Itinerari Personal d’Inserció  52.651,14 € 
 

ANY 2011 
 

1. ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 
 
NOM DEL PROJECTE COST DEL PROJECTE SUBVECIÓ  
  SOL·LICITADA 
Dinamització de la pista Poliesportiva de 
la  plaça de l’Escola 7.403,55 € 7.000,00 € 
Equip d’educació i informació ambiental  



 
 
 

per al reciclatge de residus 14.807,10 € 14.000,00 € 
Digitalització de l’inventari municipal de béns i 
drets de Canet de Mar 18.104,44 € 14.000,00 € 
Digitaltizació de fons documentals de l’arxiu  
Municipal de Canet de Mar  7.403,55 € 7.000,00 € 
Adequació de la nova xarxa informàtica de 
l’ajuntament de Canet de Mar 19.635,92 € 14.000,00 € 
Contractació d’agents cívics per a l’educació,  
manteniment i conservació de les vies públiques, 
parcs i jardins  15.744,62 € 14.000,00 € 
Elaboració de diferents projectes d’obres per a  
l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via 
pública i edificis municipals 10.700,89 € 7.000,00 € 
Dinamització de la masoveria 7.403,34 € 7.000,00 € 
Patis oberts 14.806,68 € 14.000,00 € 
Reforç a la tasca de prevenció de l’exclusió social  
dels Serveis Socials bàsics 19.058,84 € 14.000,00 € 
Suport a l’atenció a la dependència 11.655,29 € 7.000,00 € 
Contractació de professionals d’atenció directa 
al domicili 6.892,70 7000,00 € 
Millora instal·lació elèctrica pista de botxes 9.331,69 € 7.000,00 € 
Dinamització del punt de consulta informàtica de 
Vil·la Flora i formació pel certificat ACTIC 9.817,98 € 7.000,00 € 
Consolidació web municipal i intranet 9.817,96 € 7.000,00 € 
 

2. ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
 
Itinerari Personal d’Inserció 52.651,14 € 52.651,14 € 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa legal 
d’aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar les memòries, on es detallen les subvencions a demanar al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb allò que s’estableix la Resolució 
TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per 
presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions 
per a l’ocupació amb entitats locals i d’accions d’orientació, dins del marc del 
Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció per import de dos-cents vint-i-nou mil quatre-
cents un euros amb cinquanta-cinc cèntims (229.401,55 €) corresponen al cost 
de la mà d’obra desocupada  per a l’execució dels projectes de plans 
d’ocupació descrits per a l’any 2010 i de cent vuitanta-dos mil euros 
(182.000,00 €) corresponen al cost de la mà d’obra desocupada  per a 
l’execució dels projectes de plans d’ocupació descrits per a l’any 2011. 
Autoritzant una despesa de quaranta-cinc mil tres-cents trenta-nou euros amb 
cinquanta-nou cèntims (45.339,59 €), amb càrrec a les corresponents partides 
pressupostàries del pressupost ordinari de l’exercici de 2011.    
 



 
 
 

TERCER.- Sol·licitar una subvenció per import de cinquanta-dos mil sis-cents 
cinquanta-un euros amb catorze cèntims (52.651,14 €), per a l’any 2010 
corresponent a la retribució del personal tècnic, del personal de coordinació i de 
suport, així com despeses generals, materials i tècniques, del projecte 
“Itineraris Personals d’Inserció” i una subvenció per import de cinquanta-dos mil 
sis-cents cinquanta-un euros amb catorze cèntims (52.651,14 €), per a l’any 
2011, pels mateixos conceptes pel projecte “Itineraris Personals d’Inserció”. 
 
10.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA 
PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ARTS ESCÈNIQUES DE L’ANY 
2010.  
 
Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
les bases per a l’atorgament de subvencions a ens locals adreçades a donar 
suport a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en 
l'àmbit de les arts escèniques i la música corresponents a l'any 2010.  
 
Atès que la programació d’activitats d’arts escèniques de Canet de Mar està en 
concordança amb les bases publicades al DOGC núm. 5116 de 22 d’abril de 
2008, i que d’acord amb la convocatòria publicada al DOGC 5565 d’11 de 
febrer de 2010.  
 
Atès que a la Junta de Govern del dia 11 de març de 2010 es va aprovar la 
petició de subvenció per a la programació estable d’activitats culturals de 
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música.  
 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, Educació i Medi Ambient, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i 
Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 3.130€, atorgada pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per la programació estable de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música corresponent a l’any 
2010. 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 DE JULIOL FINS AL DIA 27 
D’AGOST DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

579 12/07/2010 Remissió jutjat Contenciós Administratiu, exp. recurs 583/2009 Alcalde 
580 12/07/2010 Autorització passi pel·lícula al passeig Marítim Alcalde 
581 12/07/2010 Aprovació primera certificació d'obra GESPA Alcalde 



 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
582 12/07/2010 Despeses setmanals Alcalde 
583 13/07/2010 Lloguer d'envelat, festa 60 anys Sílvia Tamayo 
584 14/07/2010 Canvi titulars compte festes Alcalde 
585 14/07/2010 Aprovació pla de vacances Alcalde 
586 15/07/2010 Sol·licitud autorització d'entrada al jutjat al carrer Mas Muní, XX Cati Forcano 
587 15/07/2010 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
588 15/07/2010 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
589 15/07/2010 Incoació expedients trànsit  
590 15/07/2010 Imposició primera multa de 1000 € c/ Roselló, XX Cati Forcano 
591 15/07/2010 Llicències obres menors Cati Forcano 
592 15/07/2010 contractació personal de Plans Ocupacionals Alcalde 
593 16/07/2010 autorització ocupació via pública Bisolan Alcalde 
594 16/07/2010 Autorització actuacions musicals juliol Bar Tibu Alcalde 
595 16/07/2010 Compareixença recurs contenciós administratiu davant TSJC 

Anibex-ten, sl 
Alcalde 

596 16/07/2010 Pagament nòmina mes de juny, peons platja Alcalde 
597 16/07/2010 Adjudicació provisional FEOS - Benestar Social i Creu Roja Alcalde 
598 16/07/2010 Contracte menor manteniment ascensors C. N II Alcalde 
599 19/07/2010 Autorització masoveria Montoya Alcalde 
600 19/07/2010 Subvenció Esplai Alcalde 
601 20/07/2010 Baixa registre entitats Ass. Cultural Flamenca Alcalde 
602 20/07/2010 Inscripció registre entitats Ass. Amics del Centre d'Atenció 

d'Animals Domèstics i de Companyia del Maresme 
Alcalde 

603 20/07/2010 Llicències de gas Cati Forcano 
604 20/07/2010 Aprovació IRPF mes de juny Alcalde 
605 20/07/2010 Compareixença RCA 594/2009 - Aux. Administratiu turisme Alcalde 
606 20/07/2010 Compareixença RCA 329/2010 Y - Tècnic suport educació 

(grup C1) 
Alcalde 

607 21/07/2010 Autorització Gran Nit de la Sardana Sílvia Tamayo 
608 21/07/2010 Curs de geriatria setembre 2010 Alcalde 
609 21/07/2010 Dinamització de la plaça Universitat Alcalde 
610 21/07/2010 Contractació Treballadora Social, per inteniritat Alcalde 
611 22/07/2010 Activitat pernoctació Strankis Alcalde 
612 22/07/2010 Adscripció al registre d'entitats de la Penya Barcelonista Alcalde 
613 22/07/2010 Habilitar lletrat Diputació assignar acord al jutjat dels 

treballadors de Cespa 
Alcalde 

614 23/07/2010 Llicència Fecsa Endesa Cati Forcano 
615 26/07/2010 Transmissió guingueta Cati Forcano 
616 26/07/2010 Baixa d'ofici Alcalde 
617 26/07/2010 Projecció pel·lícula Plasa dal sol Alcalde 
618 27/07/2010 primer trofeu Open Bolig Alcalde 



 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
619 27/07/2010 Sardinada Av. Maresme Alcalde 
620 27/07/2010 Torneig de petanca sopar i ball  
621 27/07/2010 Devolució garantia definitiva contracte serveis direcció obres 

riera Gavarra 
Alcalde 

622 27/07/2010 Despeses setmanals Alcalde 
623 27/07/2010 Canvi nom de cementiri Alcalde 
624 27/07/2010 Canvi de nom cementiri Alcalde 
625 27/07/2010 Baixa plaça mercat Alcalde 
626 27/07/2010 Retorn garantia provisional contracte salvament platges Alcalde 
627 27/07/2010 Canvi nom ciclomotor Alcalde 
628 27/07/2010 Imposició primera multa coercitiva carrer Ample, XX Cati Forcano 
629 27/07/2010 Devolució garantia definitiva Coia i Associats, SL Alcalde 
630 27/07/2010 Devolució garantia definitiva LGJ Alcalde 
631 27/07/2010 Adjudicació definitiva FEOSL biblioteca Alcalde 
632 28/07/2010 Renovació targeta disminució Cati Forcano 
633 28/07/2010 Concert Cop de Rock Alcalde 
634 28/07/2010 Aprovació nòmina juliol Alcalde 
635 29/07/2010 Llicències obres Fecsa Endesa Cati Forcano 
636 29/07/2010 Targeta d'aparcament en disminuït Cati Forcano 
637 29/07/2010 Targeta aparcament disminuït Cati Forcano 
638 29/07/2010 Concessió llicència construcció nau comercial Fragata Paulita, 

XX 
Cati Forcano 

639 29/07/2010 Autorització festa de la cervesa bar cal Tibu Alcalde 
640 29/07/2010 Nomenament secretària accidental Alcalde 
641 29/07/2010 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 
642 29/07/2010 Nomenament cap accidental de la BOiS ALCALDE 
643 29/07/2010 Contractació AODL Alcalde 
644 29/07/2010 Contractació tècnic d'autoempresa i ocupació Alcalde 
645 29/07/2010 Aprovació devolució garantia definitiva VD Alcalde 
646 29/07/2010 Autorització música Casa Roura Alcalde 
647 29/07/2010 Adjudicació provisional plataformes elevadores Alcalde 
648 30/07/2010 Aprovació nòmina complementària corporació juliol Alcalde 
649 30/07/2010 Autorització vacances PN Alcalde 
650 30/07/2010 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 
651 02/08/2010 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
652 02/08/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
653 02/08/2010 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
654 02/08/2010 Estimar per resolució penal expedient 89491 Alcalde 
655 02/08/2010 Declaració nul·litat proc. contractació museïtzació Casa Museu Alcalde 
656 03/08/2010 Adjudicació definitiva obres reforma interior Masoveria Alcalde 
657 03/08/2010 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcaldia 



 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
658 03/08/2010 Incoació contractació museïtzació Casa Museu Alcalde 
659 03/08/2010 Despeses setmanals  
660 03/08/2010 Aprovació bases i convocatòria, contractació mestra adults Alcalde 
661 04/08/2010 Ratificació resolució expedient sancionador Cati Forcano 
662 04/08/2010 Advertiment multa 1000 euros ordre execució carrer Molí XX Cati Forcano 
663 04/08/2010 Advertiment multa 1000 euros carrer Caldeta, XX Cati Forcano 
664 04/08/2010 Imposició primera multa coercitiva expedient restauració 

legalitat urbanística rial dels Oms, XX 
Cati Forcano 

665 04/08/2010 Subrogació jardiners Alcalde 
666 05/08/2010 Aprovació primera certificació enllumenat carrers Alcalde 
667 05/08/2010 Obra major, passeig Misericòrdia, XX Cati Forcano 
668 05/08/2010 Declarar inadmissible recurs al·legació expedient 0900000192 Alcalde 
669 05/08/2010 Anul·lar expedient 85436 per haver estat liquidat Alcalde 
670 05/08/2010 Autorització bar plaça 11 de Setembre, XX Sílvia Tamayo 
671 05/08/2010 Donar permís per espectacle de dansa i sopar a la Casa Roura Alcalde 
672 05/08/2010 Advertiment import primera multa riera Sant Domènec, XX Cati Forcano 
673 05/08/2010 Modificació pressupost mitjançant generació de crèdits Alcalde 
674 05/08/2010 Revisió preus 2010 Clece, SA Alcalde 
675 09/08/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 85438 Alcalde 
676 09/08/2010 Decret atorgament subvencions conveniades any 2009 Alcalde 
677 09/08/2010 Atorgament subvencions ordinàries any 2009 Alcalde 
678 09/08/2010 Encàrrec subministrament ordinadors Alcalde 
679 09/08/2010 Encàrrec animació fira modernista Alcalde 
680 10/08/2010 Canvi nom Pizzeria C/ Nou, XX Sílvia Tamayo 
681 10/08/2010 Assabentat sabateria plaça Pau Casals, XX Sílvia Tamayo 
682 10/08/2010 Ocupació via pública taules i cadires plaça 11 de Setembre Alcalde 
683 10/08/2010 Incoació expedient protecció legalitat urbanística Via Carles 

Pascual, XX 
Cati Forcano 

684 11/08/2010 Trienni CP Alcalde 
685 11/08/2010 Despeses setmanals Alcalde 
686 11/08/2010 Ocupació via pública C/ Ample, XX Alcalde 
687 12/08/2010 Adeuació activitat C/ Cuba XX. Sílvia Tamayo 
688 12/08/2010 Modificació mesures correctores activitat C/ Verge de la Mercè, 

XX 
Sílvia Tamayo 

689 12/08/2010 Modificació pressupost generació crèdits Alcalde 
690 12/08/2010 Modificació pressupost transferències de crèdit Alcalde 
691 16/08/2010 Ratificar suspensió obres Via Carles Pascual, XX Cati Forcano 
692 16/08/2010 Adjudicació definitiva servidors Ajuntament a 9tres tecnología y 

Servicios 
Alcalde 

693 16/08/2010 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
694 16/08/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 



 
 
 

Núm. Data Resum Signatura 
695 18/08/2010 Targeta disminuït Cati forcano 
696 19/08/2010 Retorn garantia definiitva a Sono Audiovisual, SA Alcalde 
697 19/08/2010 Adequació bar C/ Nou, XX Sílvia tamayo 
698 20/08/2010 Aprovació IRPF mes de juliol Alcalde 
699 20/08/2010 Llicència primera ocupació rial dels Oms, XX Cati Forcano 
700 23/08/2010 Aprovació serveis extraordinaris mes d'agost Alcalde 
701 23/08/2010 Campionat internacional de botxes Alcalde 
702 23/08/2010 Compareixença recurs 332/2010 D interposat per Invermercury, 

SL 
Alcalde 

703 23/08/2010 Adjudicació definitiva instal·lació plataformes elevadores Alcalde 
704 24/08/2010 Incoació expedients trànsit Alcalde 
705 24/08/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
706 24/08/2010 Trienni Alcalde 
707 24/08/2010 Despeses setmanals Alcalde 
708 24/08/2010 Despeses pagades Alcalde 
709 25/08/2010 Anul·lació registre unió civil Alcalde 
710 25/08/2010 Delegació Alcaldia Alcalde 
711 25/08/2010 Sol·licitud canvi anualitat PUOSC reforma biblioteca Alcalde 
712 26/08/2010 Nòmina agost Alcalde 
713 26/08/2010 Aprovació adaptació IVA en l'actuació "Instal·lació plataformes 

elevadores" 
Alcalde 

714 26/08/2010 Sobreseure expedient protecció legalitat urbanística Via Carles 
Pascual, XX 

Cati Forcano 

715 26/08/2010 Llicència primera ocupació Salvador Espriu, XX Cati Forcano 
716 26/08/2010 Targeta minusvàlid Cati Forcano 
717 27/08/2010 Autorització festa "La Gresca" Alcalde 
718 27/08/2010 Autorització acampada Plat i Cullera a Vil·la Flora Alcalde 
719 27/08/2010 Trienni OT Alcalde 
720 27/08/2010 Autorització espectacle ACPO - Plaça Colomer Alcalde 
721 27/08/2010 Autorització fesa Ateneu Independentista canetenc a la Plaça 

11 de Setembre 
Alcaldia 

722 27/08/2010 Autorització Amics del Ball a la Plaça Universitat Alcaldia 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 



 
 
 

Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


