
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 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: 12.45 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 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

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 09.09.10  
2) Aprovació adjudicació provisional per a la contractació de la redacció i 

disseny del projecte executiu, producció, subministrament i muntatge per a 
la museïtzació de la Casa museu Domènech i Montaner i masia Rocosa de 
Canet de Mar 

3) Acceptació d’ajuts en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona any 
2010 (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat) 

4) Relació de decrets des del dia 30 d’agost fins al dia 3 de setembre de 2010 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 09.09.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 9 de setembre 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 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LA REDACCIÓ I DISSENY DEL PROJECTE EXECUTIU, PRODUCCIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA 
MUSEU DOMÈNECH I MONTANER I MASIA ROCOSA DE CANET DE MAR 
 
Vist el Decret número 760/2010, de 15 de setembre, de l’Alcaldia, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 760/2010, de 15 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 658/2010, de 3 d’agost, es va 
resoldre incoar expedient per a la contractació mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent de la redacció i 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, així com aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que havia de 
regir l'esmentada contractació. 
 
Atès que la licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en data 4 d’agost de 2010, així com en el DOGC núm. 5691 de data 12 
d’agost de 2010, en el BOE núm. 194 de data 11 d’agost de 2010 i en el DOUE 
núm. S152 de data 7 d’agost de 2010. 
 
Atès que en data 14 de setembre de 2010, es va procedir a l'obertura dels sobres A 
i B aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 14 de setembre d'enguany, el comitè d’experts nomenat pel 
PCAP, va emetre el corresponent informe de valoració de la documentació tècnica 
presentada. 
 
Vista l'acta de valoració dels sobres B i obertura dels sobres C emesa per la Mesa 
de Contractació, en data 15 de setembre de 2010, el contingut literal de la qual és 
el següent: 
 
ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRES B I OBERTURA DELS SOBRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LA REDACCIÓ I DISSENY DEL PROJECTE EXECUTIU, PRODUCCIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA-
MUSEU DOMÈNECH I MONTANER I MASIA ROCOSA DE CANET DE MAR 
 
Lloc:  Despatx annex a l’Alcaldia  



 

Data:  15 de setembre de 2010      
Horari:  11.10 hores. 
 
Hi assisteixen:  Sílvia Tamayo i Mata, regidora d’Educació 
  Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura 
Roser Argemí Villascusa, interventora Acctal. de la Corporació 
  Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació. 
Imma Umbert Hugas, que actua com a Secretària de la Mesa de Contractació 
  Hi assisteixen els licitadors següents: 
  LL, en representació de DVA Associats 
  AB, en representació de SONO 
  
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en 
el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el procediment 
obert per a  la contractació de la redacció i disseny del projecte executiu, producció, 
subministrament i muntatge per a la museïtzació de la Casa-Museu Domènech i 
Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, convocat per Decret de l’Alcaldia núm. 
658/2010, de data 3 d’agost, publicat en el DOGC núm. 5691 de data 12.8.2010, en 
el BOE núm. 194 de data 11.08.2010, en el DOUE núm. S152 de data 7.08.2010 i 
en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en data 4.08.2010.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 14.9.2010, 
es va deduir que tots els licitadors havien aportat tota la documentació exigida pel 
PCAP. 
 
3. La Mesa de Contractació va donar trasllat dels sobres B al comitè d’experts 
designat pel PCAP que regeixen la present contractació, el qual ha emès un 
informe, el contingut literal del qual és el següent: 
 
D’acord amb el plec de prescripcions administratives es reuneix el comitè format 
per experts no integrats en l’òrgan proponent del contracte i amb qualificació 
apropiada per tal de realitzar l’avaluació de les ofertes conforme als criteris de 
ponderació del sobre B que conté la memòria tècnica. 
 
El comitè està format per Joan Rosàs i Reverté del Servei de Museus de la 
Generalitat de Catalunya, Carme Rius i Font de l´Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona, Neus Ribas San Emeterio del Museu d’Arenys de Mar 
i Mercè Valls i Melendres com a Coordinadora de Cultura. 
  
La reunió se celebra el dia 14 de setembre a les 10 hores i finalitza a les 12.55h. 
 
S’inicia la reunió amb una valoració general d’ambdós projectes. Tots els 
presents estan d’acord en que són dues propostes absolutament diferents pel 
que fa a continguts i la forma de presentar-los. La proposta de DVA proposa un 
nou projecte amb un nou discurs museològic. La proposta de SONO segueix tot 
el projecte executiu que subministra l’Ajuntament. Aquest fet fa reflexionar al 
comitè sobre si es pot estimar o no el projecte que presenta DVA atès que surt a 
concurs la execució d’un projecte, no la seva elaboració. 
 



 

Després d’aquestes valoracions de caràcter general es passa a puntuar les 
propostes d’acord amb els criteris d’adjudicació del concurs especificades al plec 
de prescripcions administratives. 
 
b) Adequació dels elements proposats segons els objectius marcats i les 
exigències expositives recollides en el Plec de prescripcions tècniques. (fins a 20 
punts) 
 
L’empresa DVA no resol tècnicament algunes de les propostes que planteja, com 
la sala d’història local i no garanteix el subministrament del mobiliari i 
l’equipament necessari per la sala d’exposicions. Un altre exemple podria ser 
que no utilitza el recurs museogràfic que es demana a la cambra de bany de la 
casa Domènech. 
 
La proposta de SONO acompleix les prescripcions tècniques establertes en el 
projecte i especifica els recursos que s’utilitzaran. 
 
Puntuació obtinguda apartat b): 
SONO................... 18 
DVA Associats.......10 
  
c) Originalitat i grau d’innovació de la proposta (fins a 20 punts) 
 
Per valorar l’originalitat i el grau d’innovació el comitè acorda fixar-se sobretot en 
l’àmbit 9 de la Masia Rocosa: D’enquadernador a arquitecte atès que al plec se’ls 
demanava desenvolupar aquest àmbit a nivell executiu i que en el projecte que 
se’ls subministrava aquest àmbit no està desenvolupat.  
 
DVA proposa un espai on l’element central és una vitrina que conté llibres oberts 
o tancats que permeten veure el treball d’enquadernador. En aquesta vitrina 
s’inclou una projecció que explica el procés d’enquadernar un llibre. És una 
proposta estèticament minimalista que s’adequa perfectament a l’entorn però 
d’una concepció molt tradicional de la museografia.  
 
SONO proposa la recreació d’un taller d’enquadernació que integra diferents 
projeccions a diferents nivells. L’escenografia s’organitza a partir de tres capes, 
la més exterior amb una taula de treball i llibres ja enquadernats. La segona línia 
d’escenografia mostra objectes que formen part de l’imaginari d’una editorial. 
Aquesta línia integra una gran pantalla que on apareix Domènech i Montaner 
adreçant-se al visitant i alhora un audiovisual escenifica al darrera allò que 
explica.  
La tercera línia és la pantalla integrada a la finestra de la sala on hi ha imatges i 
sons d’un carrer de tombant de segle a Catalunya.  
 
Les dues propostes van en direccions museogràfiques molt diferents, coherents 
amb el seu plantejament inicial però ambdues es consideren poc originals i 
innovadores. 
 
Puntuació obtinguda apartat c): 
SONO.....................10 
DVA Associats.......10 
 
d) Millor adequació a l’entorn arquitectònic (fins a 10 punts) 



 

 
El plantejament de DVA s’adequa a l’entorn arquitectònic perquè fa una proposta 
més minimalista, però SONO fa una proposta ajustada al projecte proposat.  
 
Puntuació obtinguda apartat d): 
SONO..................... 8 
DVA Associats........8 
  
e) Equip de treball (fins a 10 punts) 
 
Es dóna la màxima puntuació als dos equips de treball presentats que són 
pluridisciplinars i ben equilibrats. 
 
Puntuació obtinguda apartat e): 
DVA Associats .................10 
SONO...............................10 
 
f) Millores proposades 
 
Ambdues empreses proposen un sistema de control centralitzat del centre, que 
optimitza els recursos personals i materials en el seu funcionament ordinari.  
 
DVA proposa com a millora les imatges en 3D i alta definició i també l’elaboració 
d’un dossier per a les visites comentades. 
 
SONO garanteix que tots el monitors són LCD que enfront de les pantalles de 
plasma tenen menys consum i una vida més llarga. A més proposa una sala a la 
planta baixa de la Masia Rocosa que soluciona l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda per a l’accés a tot el discurs museístic de la Masia Rocosa.   
 
Puntuació obtinguda apartat f): 
SONO................... 8 
DVA Associats......7 
 
g) Compromís de manteniment temporal, després de la conclusió del termini 
legal de garantia del material subministrat, es valorarà com a millora a partir de 
24 mesos. (fins a 5 punts) 
 
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques el termini legal de garantía serà 
com a mínim dels dotze mesos posteriors a l’acceptació dels subministres 
realitzats i de tots els productes instal·lats. DVA i SONO certifiquen una 
ampliació del termini de garantia fins a 25 mesos.  
 
Puntuació obtinguda apartat g): 
SONO.................... 5 
DVA Associats...... 5 
 
Puntuació total obtinguda: 
SONO ............................  59 
DVA Associats ...............  50 
 



 

4. Seguidament la presidenta procedeix a llegir la puntuació assolida per cada 
licitador en els criteris establerts a les clàusules VIII.1.b), c), d), e), f) i g) del PCAP, 
essent la següent: 
 
Adequació dels elements proposats segons els objectius marcats i les exigències 
expositives recollides en el PPTP (fins a 20 punts): 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 18 

DVA Associats 10 
 
Originalitat i grau d’innovació de la proposta (fins a 20 punts): 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 10 

DVA Associats 10 
 
Millor adequació a l’entorn arquitectònic (fins a 10 punts):  
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 8 

DVA Associats 8 
 
Equip de treball (fins a 10 punts): 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 10 

DVA Associats 10 
 
Millores proposades (fins a 10 punts): 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 8 

DVA Associats 7 
 
Ampliació termini de garantia (fins a 5 punts): 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 5 

DVA Associats 5 
 
Puntuació total sobre B: 
 

LICITADOR PUNTS 



 

SONO 59 

DVA Associats 50 
 
5. A continuació és dóna pas a la lectura del l’informe de l’enginyera municipal, 
Sílvia Amatller Micola, el qual és el següent: 
 
Na SÍLVIA AMATLLER MICOLA, Enginyera Municipal, requerida per aquest 
ajuntament per emetre informe respecte la proposta de projecte d’instal·lació 
elèctrica presentada del procediment obert i tramitació urgent de la “redacció i 
disseny del projecte executiu, producció, subministrament i muntatge per a la 
museïtzació de la Casa–museu Domènech i Montaner a Canet de Mar”, emet el 
següent  
 
I  N  F  O  R  M  E 

Vistes les ofertes presentades per “DVA Associats” i per “SONO”, la tècnica que 
subscriu considera que ambdues empreses presenten propostes d’adequació de 
la instal·lació actual al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  No 
obstant, mentre que la proposta de DVA Associats és molt genèrica i fa una 
descripció en termes generals de què s’instal·la normalment en instal·lacions 
d’aquesta tipologia, la proposta de SONO intenta fer una mica més de detall i 
estudi de cada edifici amb quin tipus d’instal·lació és necessària per cadascun i 
quines actuacions realitzaria en elles, presentant fins i tot una primera proposta 
d’esquema unifilar de la instal·lació. En aquest mateix sentit, presenta una 
proposta de sistema de control central i centralitzat que permetria adequar el 
consum d’energia al nombre de visites, suposant, per tant, una minimització del 
consum energètic de la instal·lació i resultant una instal·lació més eficient 
energèticament.  

Per altra banda, en la proposta de SONO es comenta que no s’inclouen les taxes 
i despeses de visats i de l’entitat d’inspecció i control, així com les despeses que 
pugui suposar la nova escomesa per part de la companyia elèctrica, mentre que 
la proposta de DVA Associats no en fa referència. Aquestes despeses són 
necessàries per poder finalitzar l’actuació de la instal·lació elèctrica i per tal de 
poder legalitzar-la. 

Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri. 

 
6. Tot seguit la presidenta obre el sobre C del primer licitador presentat  i continua 
pels successius en nombre de dos, deixant-se constància en acta, en els següents 
termes: 
 

LICITADOR PREU IVA TOTAL 

SONO 308.000 55.440 363.440 

DVA Associats 308.600 55.548 364.148 
 
6. La presidenta informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per 
cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 
 



 

Essent les 11.20 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa, els vocals i els licitadors presents. 

 
Vista l’acta de valoració dels sobres C emesa per la Mesa de Contractació, en data 
15 de setembre de 2010, el contingut literal de la qual és el següent: 
 



 

ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ I DISSENY DEL 
PROJECTE EXECUTIU, PRODUCCIÓ, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE PER 
A LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER I MASIA 
ROCOSA DE CANET DE MAR 
 
Lloc:  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:  15 de setembre de 2010      
Horari: 12 hores. 
 
Hi assisteixen:  Sílvia Tamayo i Mata, regidora d’Educació 
 Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura 
 Roser Argemí Villascusa, interventora Acctal. de la Corporació 
 Núria Mompel i Tusell, secretària de la Corporació. 
Imma Umbert Hugas, que actua com a Secretària de la Mesa de Contractació 
  
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració del criteri inclòs en la clàusula VIII.1.a) del 
PCAP que regeix la present contractació, en els termes següents: 
 
a) Proposta econòmica, fins 25 punts 
 
Atorgats segons la següent formula de ponderació: 
P = (25 x Min.)/Of. (on P és la puntuació, obtinguda Min. és l’import de l’oferta més 
baixa i Of. és l’oferta del licitador a valorar) 
 
Oferta econòmica (fins 25 punts) 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SONO 308.000 25 

DVA Associats 308.600 24,95 
 
Puntuació total 
 
Tenint en compte la puntuació obtinguda per cada licitador en la valoració de tots i 
cadascun dels criteris establerts a la clàusula VIII.1 del PCAP, el resultat final és el 
següent: 
 

LICITADOR PUNTS 

SONO 84 

DVA Associats 74,9 
 
A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar 
a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de 
l'empresa SONO, Tecnologia Audiovisual, SL, atès que ha estat l’empresa que ha 
obtingut major puntuació 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 135.1 de la LCSP, pel present 



 

 
RESOLC 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la redacció i disseny del 
projecte executiu, producció, subministrament, muntatge i posada en funcionament 
de la 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 de 308.000 
€, exclòs l’IVA el qual puja un import de 55.440 €, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, així com a l’oferta 
presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les millores proposades que 
s'accepten. 
 
SEGON.- Requerir l’empresa SONO, Tecnologia Audiovisual, SL, adjudicatària 
provisional del contracte, per tal que en el termini dels 10 dies hàbils següents a la 
data de publicació de l’adjudicació provisional al perfil de contractant de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, acrediti la constitució de la garantia definitiva per 
import de 15.400 € equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, com 
també la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot advertint-la que en cas 
que no compleixi aquest requisit no es podrà procedir a l'adjudicació definitiva del 
contracte. 
 
TERCER.- Que es notifiqui aquest acord a tots els licitadors presentats, fent-los 
avinent que contra la present resolució podran interposar un recurs especial en 
matèria de contractació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació de la present adjudicació al perfil de contractant de l’ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
QUART.- Que la present adjudicació provisional es publiqui al perfil de contractant 
de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
CINQUÈ.- Que aquesta resolució es ratifiqui per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri, en compliment de la delegació de competència sobre 
matèria de contractació efectuada per aquesta Alcaldia mitjançant Decret número 
632/2007, de 5 de juliol. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, a 
quinze de setembre de dos mil deu. 

 
En compliment de la delegació de competència en matèria de contractació 
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret número 632/2007, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 760/2010, de 15 de setembre, 
mitjançant el qual s’adjudica provisionalment la contractació de la redacció i el 
disseny del projecte executiu, producció, subministrament i muntatge per a la 
museïtzació de la Casa museu Domènech i Montaner i Masia Rocosa de Canet 
de Mar. 
 



 

3.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS EN ÀMBIT DE CULTURA, DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA ANY 2010 (XARXA BARCELONA MUNICIPIS 
DE QUALITAT) 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre 
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i 
les activitats locals i el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, renovant la 
seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que 
afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima 
qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2008-
2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 10 
de desembre de 2010, va prendre, entre d’altres, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2001, tot 
establint les condicions de sol·licitud, execució, justificació i tancament que 
despleguen les previsions establertes en el Règim aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació en la reunió de 29/10/2009 (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 272, de 13/11/2009).  
 
Segon.- Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de gestió associats a la 
convocatòria pública per a l’exercici 2010 per a la concertació de les Accions de 
suport incloses en el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, sense 
perjudici que els centres gestors, prèvia homologació, facin en determinats 
supòsits (annex 1) i posar a disposició dels centres gestor el modelari 
administratiu intern corresponent. 
 
Tercer.- Aplicar una despesa global màxima de trenta vuit milions seixanta nou 
mil dos-cents trenta tres euros (38.069.233,00), corresponent als àmbits i 
programes de suport econòmic especificats en el Catàleg, a càrrec de les 
partides del pressupost de l’any 2010 que es detallen a continuació (...). 
 
Quart.- Obrir convocatòria per a la formulació dels ajuts corresponents a 
aquesta convocatòria, d’acord amb el contingut dels programes del Catàleg 
2010 de suport als serveis i les activitats locals i posar a disposició dels ens 
destinataris dels ajuts tota la documentació necessària a 
www.diba.cat/concerta. 
 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació dels acords anteriors. 
 
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. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, Educació i Medi Ambient, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar els ajuts en l’àmbit de cultura de l’any 2010, amb un total de 
17.500€, atorgats per la Diputació de Barcelona (Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat)  i desglossats  a continuació per actuacions.  
 
Centre gestor Programa de 

concertació 
Nom de l’acció de 
suport 

Pressupost 
Total 

Sol·licitat 
Concedit 

Oficina de 
Patrimoni Cultural Xarxa d’Arxius Municipals Activitats de la Xarxa 

d’Arxius 10.000€ 8.000€ 
4.000€ 

Oficina de 
Patrimoni Cultural Xarxa de Museus Locals Activitats de la Xarxa 

de Museus 7.528€ 
3.000€ 
2.500€ 
 

Oficina de Difusió 
Artística 

Polítiques locals de 
difusió artística 

Difusió d’arts 
escèniques i música 29.050€ 5.000€ 

3.000€ 

Oficina de Difusió 
Artística 

Polítiques locals de 
difusió artística 

Festivals i 
esdeveniments 
artístics 

40.616€ 7.000€ 
5.000€ 

Oficina d’Estudis i 
Recursos 
Culturals 

Desenvolupament cultural 
local 

Programes de 
desenvolupament de 
la cultura local 

37.650€ 10.000€ 
3.000€ 

 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 30 D’AGOST FINS AL DIA 3 DE 
SETEMBRE DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

723 30/08/2010 Aprovació conveni amb Comunitat terapèutica de Malgrat Cati Forcano 
724 31/08/2010 sol·licitud pagament a justificar festa major petita Cati Forcano 
725 01/09/2010 Baixa d'ofici del padró Cati Forcano 
726 01/09/2010 Despeses setmanals i aprovació factures Cati Forcano 
727 02/09/2010 Cessió envelat festa Cati Forcano 
728 02/09/2010 Torneig escacs Alcalde 
729 02/09/2010 Pancartes torneig 3x3 de bàsquet. Alcalde 
730 02/09/2010 Incoació expedients de trànsit Cati Forcano 
731 02/09/2010 Imposició sanció persones físiques Cati Forcano 
732 02/09/2010 Resolució sancionadora espedients de trànsit Cati Forcano 
733 02/09/2010 aprovació pla de seguretat i salut obres biblioteca (FEOSL) Cati Forcano 
734 02/09/2010 Adjudicació definitiva obres local Benestar Social i Creu 

Roja 
Cati Forcano 

735 02/09/2010 Nomenament director i coordinador seguretat i salut obres 
local Benestar Social i Creu Roja 

Cati Forcano 

736 02/09/2010 Festa ADAK Cati forcano 
737 02/09/2010 Baixa del mercat de RT Alcalde 
738 03/09/2010 Nomenament funcionaris de carrera Alcalde 

 



 

5.- 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 12.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


