
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 
DE GENER 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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 22.55 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 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

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

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

 ORDRE DEL DIA 
  
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 14.01.10 
2) Aprovació serveis extraordinaris mes de gener 
3) Aprovació sol·licituds subvencions a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la 

Diputació de Barcelona 
4) Aprovació inicial projecte executiu d’adequació del local per a dependències 

destinades a Benestar Social i Creu Roja 
5) Aprovació inicial projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de la Biblioteca 
6) Aprovació memòria explicativa per a l’elaboració d’una web de turisme a Canet de 

Mar 
7) Aprovació memòria explicativa per a l’adquisició i la instal·lació d’un tòtem  

multimèdia com a element de senyalització exterior per a la promoció econòmica 
del municipi 



 

 
 

8) Aprovació inicial tercera modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària 
del sector “Can Salat – Busquets” de Canet de Mar 

9) Relació de decrets des del dia 4 fins al 8 de gener de 2010 
10) Precs i preguntes 

 



 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA  
14.01.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 14 de gener de 2010 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 SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE GENER 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de desembre  de 2009 al 15 de gener de 
2010.  
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del 
seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2009, prorrogat per a l’any 2010, hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil tres-cents cinquanta-sis mil euros 
amb seixanta cèntims (9.356,60 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de  desembre  
de 2009 i el 15 de gener de 2010, segons relació detallada que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil nou-cents vint euros (1.920,00 €) 
corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia, durant el mes de 
gener de 2010.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents setanta-vuit euros amb vuit cèntism 
(378,08 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la 
Policia local durant el mes de gener de 2010.  



 

 
 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de cent quaranta-quatre euros amb seixanta 
cèntims (144,60 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2010.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-tres euros amb quinze 
cèntims (253,15 €)  corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia 
local, durant el mes de gener de 2010. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents noranta-tres euros amb quaranta 
dos cèntims (1.393,42 €)  corresponent al complement de festivitat meritat per serveis 
prestats dins les festes de nadalenques.. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2009, prorrogat per a l’any 2010. 
 
3.- APROVACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIONS A LA XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
3.1.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’ESPORTS. 
  
Atès que l’Àrea d’esports, per acord de la Junta de Govern de data 22/11/2007, té 
encomanades les tasques de promoció de l’esport,. 
  
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en data 10 de 
desembre de 2009, va aprovar la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 302, 18/12/2009). 
 
Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, desenvolupa, entre d’altres, les 
bases de subvencions corresponents a l’àmbit d’esports. 
  
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per 
unanimitat: 
  
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de subvencions per al 
desenvolupament dels següents projectes d’Esports per l’import que s’apunta, i segons 
el detall que s’annexa. 
 

Programa o finalitat Quantitat del suport 
XII Marxa Popular 1.000,00€ 
Pedalada 1.000,00€ 
Cursa Popular 1.500,00€ 
Esport a la sorra 1.000,00€ 
Dinamització plaça universitat 3.500,00€ 
Equitació adaptada 500,00€ 
TOTAL 8.500,00€ 

 



 

 
 

3.2.- SOL·LICITUD DE SUPORT ECONÒMIC ALS SERVEIS I LES ACTIVITATS, PER 
L’ANY 2010, EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL (XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de febrer de 2009 va aprovar 
el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (Butlletí Oficial de 
la Província núm. 51, de 28 de febrer de 2009), 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 amb aquest catàleg, la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels 
ajuntaments i altres ens locals de la província la seva oferta unitària i integral de 
programes, tant de suport econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, 
mitjançant treballs en xarxa i l’acció concertada impulsar polítiques públiques locals de 
qualitat que ens permetin assolir objectius estratègics de Pla d’Actuació del Mandat 
2008-2011. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 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. 
 
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.- Aprovar la sol·licitud de suport econòmic als serveis i les activitats, per l’any 
2010, en l’àmbit de Benestar Social: 
 
Programa Ajut 
Programa de Serveis Socials d’Atenció domiciliària 
 

Suport econòmic per a projectes de foment de 
l’autonomia personal. Esplai per a persones 
amb discapacitat psíquica. 
Import sol·licitat:      2.500,00 Є 

 
SEGON.-  Trametre la sol·licitud al Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona 
que gestiona els programes per als quals se sol·licita el suport, per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció i tresoreria municipals per al 
balancç de situació econòmica. 
 
3.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA. 
  
Atès que l’Àrea de participació i ciutadania, per acord de la Junta de Govern de data 
22/11/2007, té encomanades les tasques de promoció de la participació ciutadana, de 
suport a l’associacionisme, i de definició i coordinació de les polítiques de migracions i 
nova ciutadania. 
  



 

 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en data 10 de 
desembre de 2009, va aprovar la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 302, 18/12/2009). 
 
Atès que el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, desenvolupa, entre d’altres, les 
bases de subvencions corresponents als àmbits de participació i drets humans, i 
diversitat i ciutadania. 
   
De conformitat ambla proposta de la Regidoria delegada de Participació i Ciutadania,  
s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de subvencions per al 
desenvolupament dels següents projectes de Participació i Ciutadania per l’import que 
s’apunta, i segons el detall que s’annexa. 
 

Àmbit Programa o finalitat Quantitat del suport 
Participació 8a Mostra d’Entitats: “la solidaritat en temps de crisi”. 9.000,00 €
Diversitat i Ciutadania Pla Municipal de Ciutadania: acollida i cohesió social. 7.000,00 €

 
3.4.- SOL·LICITUD D’AJUTS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
TURISME - DIPUTACIÓ 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 2008-2001, 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 amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i altres ens 
locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, tant de suport 
econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant els treballs en xarxa i 
l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir els objectius estratègics de 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,  ha pres, 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 la documentació d’ajuts sol·licitats per  la Tinència de l’Alcaldia de Promoció 
Econòmica i Turisme s’ajusta a les línies d’actuació recollides dins del catàleg 
d’activitats 2010, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar les següents sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de polítiques 
locals de Promoció Econòmica i Turisme: 
 

1 Ajuts amb suport econòmic 

 Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Programa de millora de l’activitat firal     

Ajuts per a l’execució d’accions de modernització de 
fires locals. 

3.000 € 1.500 € 50 

Ajuts per a la dinamització de fires locals. 7.000 € 3.500 € 50 

Ajuts per a la implantació de serveis a fires locals. 1.500 € 750 € 50 

Programa de modernització integral dels mercats 
municipals  

   

Promoció i dinamització de mercats 1.000 500 50 

Programa de desenvolupament i comerç de petits 
municipis.  

   

Ajuts per a la implantació del projecte “Petits 
municipis”. Gerència projecte i actuacions suport 
Pla dinamització comercial. 

20.000 € 15.000 € 75 

Programa de serveis municipals de consum    

Ajuts per a suport de serveis municipals de consum.  8.600 € 8.600 € 100 

Programa de suport a la concertació territorial -    

Ajuts a les activitats de dinamització del teixit 
productiu local: foment esperit emprenedor. 

6.000 € 3.000 € 50 

Programa de suport a les polítiques locals de 
turisme 

   



 

 
 

Ajuts per al desenvolupament i la promoció turística 
del territori. 

7.000 € 3.500 € 50 

 
2 Ajuts amb suport tècnic: 

 

Control i disciplina de mercat. 

 Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercials 

 
3 Activitats de sensibilització ciutadana: 

 

Informació i assessorament en consum 

 Activitats informatives a empresaris i empresàries. 

Actitivitats educatives per la població en matèria de consum responsable 

A305 – Espectacle les cançons del cacau 

C223 – Taller: Per què s’ha apujat tant el preu dels aliments? El dret a uns mitjans de vida 
sostenibles. 

C204 .- Taller: Gestionem el nostre pressupost – taller d’economia domèstica. 

 
SEGON.-  Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
3.5.- SOL·LICITUD D’AJUTS EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE 
JOVENTUT – DIPUTACIÓ DE BARCELONA 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 2008-2001, 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 amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i altres ens 
locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, tant de suport 
econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant els treballs en xarxa i 
l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir els objectius estratègics de 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,  ha pres, 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 la documentació d’ajuts sol·licitats per  la Regidoria de Joventut s’ajusta a les 
línies d’actuació recollides dins del catàleg de suport als serveis i a les activitats locals  
2010 
  
Atès 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 Joventut, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les següents sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de polítiques 
locals de joventut 
 

1 Ajuts amb suport econòmic 

Programa de millora de l’activitat firal  Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Desenvolupament de plans locals de joventut o 
programes d’activitats 

   

Projecte 2010 10.000 € 6.000 € 60 

Punts d’Informació i dinamització juvenil als 
centres d’educació secundària (PIDCES) 

   

Programa PIDCES 2010-2011 – L’IES es mou 4.000 € 2.000 € 50 

 
SEGON.-  Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 



 

 
 

3.6.- SOL·LICITUD D’AJUTS EN L’ÀMBIT DEL MEDI AMBIENT - DIPUTACIÓ 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 2008-2001, 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 amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i altres ens 
locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, tant de suport 
econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant els treballs en xarxa i 
l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir els objectius estratègics de 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,  ha pres, 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 la documentació d’ajuts sol·licitats per la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient s’ajusta a les línies d’actuació recollides dins del catàleg d’activitats 2010, 
s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar les següents sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de polítiques 
locals de Medi Ambient: 
 

1 Ajuts amb suport econòmic 



 

 
 

  

 Cost actuació Ajut sol·licitat % 

Programa de Mitigació i adaptació al canvi 
climàtic i sostenibilitat  

   

Ajuts per a la implantació de mesures mitigadores 
del canvi climàtic i ambientalització local: “campanya 
de sensibilització per minimitzar el consum d’energia 
al sector domèstic i petites activitats econòmiques a 
Canet de Mar”. 

12.000 € 12.000 € 100 

 
SEGON.-  Trametre les sol·licituds a la Diputació per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
3.7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PELS PROGRAMES D’HIGIENE I 
SEGURETAT A LES PLATGES, - SANITAT AMBIENTAL – I POLITIQUES LOCAL 
D’IGUALTAT DE DONES I HOMES PER L’ANY 2010 (XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
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 el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 30 d’abril de 2009, adoptà entre 
d’altres acords, aprovar la creació del Programa de millora de les condicions de 
seguretat i salubritat a les platges, - així com el programa d’animals de companyia, i aus 
urbanes – els ajuts per a la prevenció de la legionel.losi  de l’Àmbit de suport als serveis 
i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb a la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol.licitar el suport econòmic pels Programes de Sanitat Ambiental del Servei 
de Salut Pública, i el suport a les polítiques local d’igualtat que es relacionen:   
 
Programa de Salut Pública:  
 
Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges              64.393,64€ 
Programa d’animals de companyia i aus urbanes                                     4.980,48€ 
Ajuts per a la prevenció legionel.losi                                                         1.923,40€ 
 
Programa de Suport a les polítiques local d’igualtat:  
 
Ajuts per a les polítiques d’igualtat de dones i homes                               4.000,00€ 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per al balanç 
de situació econòmica. 
 



 

 
 

3.8.- SOL·LICITUD D’AJUTS EN ÀMBIT D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS 2010.  
 
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 2008-2001, 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 amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i altres ens 
locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, tant de suport 
econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant els treballs en xarxa i 
l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir els objectius estratègics de 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,  ha pres, 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. 

 
Vista la documentació de referència i examinats els programes  de suport a les 
polítiques locals d’Educació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Medi Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de polítiques locals 
d’educació: 
 

Programa Ajut Cost actuació Ajut sol·licitat % 



 

 
 

Educació Permanent Escoles municipals de 
persones adultes i 
altres centres i 
activitats de formació 
permanent. 

16.923,50€ 8.461,75€ 50 

Acompanyament a 
l’escolaritat 

Ajuts per a la 
realització de 
programes educatius 
més enllà de l’horari 
lectiu. 

 

43.094,00€ 12.800,00€ 30 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL PER A 
DEPENDÈNCIES DESTINADES A BENESTAR SOCIAL I CREU ROJA 
 
Atès que actualment les dependències de l’Àrea de Benestar Social no són adequades 
per poder desenvolupar la seva tasca d’una manera eficaç i eficient i que, amb la 
inauguració del nou Centre d’Assistència Primària de Canet de Mar, l’antic edifici on 
s’ubicava ha quedat desocupat. 
 
Atès que l’organització Creu Roja també necessita un local on poder desenvolupar les 
seves funcions. 
 
Atès que aquest local forma part dels sistemes públics municipals i és de sistema 
d’equipament sanitari i assistencial i compleix els requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei d’ordenació d’Edificació (LOE Llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD 314/2006). 
 
Atès que cal adequar l’interior d’aquest edifici a les necessitats de l’Àrea de Benestar 
Social i de Creu Roja, els Serveis Tècnics municipals han elaborat un projecte per 
poder dur a terme aquesta adequació. 
 
Per aquests motius, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’adequació del local per a 
dependències destinades a Benestar Social i Creu Roja, amb un pressupost d'execució 
per contracte de 60.081,48 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Periódico de 
Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense haver-
se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació en el BOP. 
 
TERCER.- Sol·licitar un informe a la Direcció General de Carreteres del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat per a l’execució d’aquest projecte. 
 



 

 
 

QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA DE LA BIBLIOTECA 
 
Atès que la Biblioteca P. Gual i Pujadas està ubicada, des de l’any 1999, l’Ateneu 
Canetenc, un edifici modernista de l’any 1887, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner 
 
Atès que, per la seva antiguitat, la instal·lació elèctrica d’aquest edifici necessita una 
reforma, com també una ampliació i una reforma interior de la mateixa biblioteca que 
afectarà altres serveis, com les instal·lacions de dades, veu, aigua, o televisió. 
 
Atès que es produeix un incompliment del reglament electrotècnic de baixa tensió, cosa 
que suposa un perill per a les persones com per la mateixa instal·lació, que pateix una 
sèrie d’incidències i interrupcions en el subministrament. 
 
Atès que s’aprofitarà aquesta reforma per millorar l’eficiència energètica de l’edifici, 
mitjançant la substitució de cablejat i la subdivisió de circuits, la instal·lació de detectors 
de presència per l’encesa d’enllumenats i d’una bateria de compensació d’energia 
reactiva. 
 
Atès que per dur a terme aquests treballs de renovació es va encarregar a l’empresa 
APSIS Enginyeria l’elaboració d’un projecte, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 
1355, de 3 de desembre de 2009, per a la millora de l’enllumenat de la Biblioteca P. 
Gual i Pujadas. 
 
Atès que l’empresa APSIS Enginyeria ha lliurat aquest projecte durant aquest mes de 
gener i vist l’informe favorable de l’enginyera municipal, Sílvia Amatller Micola, es 
transcriu a continuació: 
 

Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, requerida per emetre informe tècnic en relació 
al projecte de reforma i adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la Biblioteca 
Municipal, emet el següent: 

INFORME 

Amb data 15/01/2010 i registre d’entrada 217, el Sr. Alberto Miranda Val, ha presentat tres 
còpies en suport paper i una en suport informàtic del Projecte de reforma de la instal·lació 
elèctrica de la Biblioteca Municipal Gual i Pujades. 

El 2 de desembre de 2005 es va fer una inspecció per part de ICICT, a petició de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, de les instal·lacions de la Biblioteca on es va comprovar que la instal·lació 
elèctrica estava fora de normativa en la major part de les mateixes, no complint amb el vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, podent resultar perillosa per risc d’incendi al 
suportar càrregues de potència superiors a la seva capacitat. Tots aquests defectes ja 
estaven reflectits en l’informe que va fer l’enginyer municipal en data 3 de febrer de 2005. 

Arran d’aquestes deficiències observades i  el risc potencial que suposen, l’Ajuntament de 
Canet de Mar va decidir encarregar a APSIS Enginyeria el projecte de reforma de les 
instal·lacions elèctriques. 



 

 
 

El projecte té per objecte definir i dimensionar la reforma, ampliació i adequació de la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió per tal d’adequar-lo a la normativa vigent i millorar 
l’eficiència energètica de l’edifici. 

El projecte compta amb els següents documents: 

1 Memòria tècnica 
2 Càlculs elèctrics 
3 Estudi bàsic de seguretat 
4 Plec de Condicions 
5 Llistat d’amidaments i pressupost 
6 Plànols i esquemes 

Així mateix, estableix el termini d’execució en 2 mesos. 

D’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, el projecte ha de definir el pressupost d’execució material, 
les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA. El projecte presentat inclou en el preu 
unitari les despeses generals i el benefici industrial. Per tant, s’hauria de desglossar, tot i que 
es mantindrà l’import final: 

Valoració estimada del projecte 140.302,07 €    

IVA 16% 22.448,33 €    

Pressupost global de licitació 162.750,40 €    

El projecte s’ha desenvolupat tenint en compte la nova distribució de mobiliari i espais que 
contempla la proposta de la Diputació de Barcelona. Es preveu aprofitar tot aquell material 
que sigui possible, com ara lluminàries i mecanismes, però substituir la totalitat del cablejat 
elèctric i quadres elèctrics amb les seves proteccions. S’inclou també una bateria de 
compensació de l’energia reactiva per tal de millorar l’eficiència de la instal·lació. 

Revisat el projecte s’informa tècnicament favorable, condicionat l’esmena dels següents 
punts: 

1. Presentar l’esmena del pressupost i amidaments desglossant el pressupost d’execució 
material, les despeses generals i el benefici industrial del pressupost i amidaments presentats, 
i visat pel col·legi oficial corresponent. 

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

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reforma i adequació de la instal·lació 
elèctrica de baixa tensió de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar amb un 
pressupost d'execució per contracta de 162.750,40 euros, IVA inclòs, condicionat a 
l’esmena que presenta l’enginyera municipal en el seu informe i que és la següent: 
 
Presentar l’esmena del pressupost i amidaments desglossant el pressupost d’execució 
material, les despeses generals i el benefici industrial del pressupost i amidaments 
presentats, visat pel col·legi oficial corresponent. 
 
SEGON.- Sol·licitar informe a la Direcció de Patrimoni del Departament de cultura de la 
Generalitat, per ser un organisme sectorial afectat. 
 
TERCER.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Periódico de 
Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense haver-



 

 
 

se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació en el BOP. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  
 
6.- APROVACIÓ MEMÒRIA EXPLICATIVA PER A L’ELABORACIÓ D’UNA WEB DE 
TURISME A CANET DE MAR 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 
 
7.- APROVACIÓ MEMÒRIA EXPLICATIVA PER A L’ADQUISICIÓ I LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN TÒTEM MULTIMÈDIA COM A ELEMENT DE SENYALITZACIÓ 
EXTERIOR PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI 
 
Atès que, actualment, l’Oficina de Turisme està ubicada dins de l’edifici modernista, 
d’una riquesa patrimonial extraordinària, la Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
 
Atès que aquesta situació, privilegiada d’una banda, per ser un dels edificis on primer 
s’acosta qualsevol visitant, per altra banda, impedeix que l’oficina es pugui acostar al 
visitant, ja que s’ha de respectar un horari d’atenció i s’ha de tenir la predisposició 
d’entrar en un espai tancat. 
 
Atès que Canet de Mar no disposa d’espais a l’exterior per promocionar els recursos 
culturals i naturals de què gaudeix, l’Àrea de Promoció Econòmica considera molt 
interessant poder tenir una senyalització exterior multimèdia per oferir als visitants la 
informació que desitgi i establir interacció, aprofitant les noves tecnologies com un nou 
canal de comunicació, a la vegada que permet promocionar l’activitat econòmica del 
municipi. 
 
Per aquests motius, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
elaborat una memòria explicativa anomenada adquisició i instal·lació d’un tòtem 
multimèdia com a element de senyalització exterior per a la promoció econòmica 
municipal per oferir als visitants la informació que desitgi i establir interacció, aprofitant 
les noves tecnologies com un nou canal de comunicació, a la vegada que permet 
promocionar l’activitat econòmica del municipi. 
 
Atès que és un projecte finançable per la convocatòria de subvencions aprovada pel 
Reial decret llei 13/2009, de 26 d'octubre, que crea el fons estatal per a l'ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, pel fet que es tracta de desenvolupar intraestructures 
tecnològiques i d'innovació i de modernitzar l'administració en processos tecnològics. 
 
Per tot això, 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.- Aprovar la memòria explicativa de la inversió anomenada adquisició i 
instal·lació d’un tòtem multimèdia com a element de senyalització exterior per a la 
promoció econòmica municipal per oferir als visitants la informació que desitgi i establir 



 

 
 

interacció, aprofitant les noves tecnologies com un nou canal de comunicació, a la 
vegada que permet promocionar l’activitat econòmica del municipi, amb un pressupost 
d’execució de 16.820 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l'Estat per tal de finançar aquest subministrament 
de sistema de telecomunicació, d’acord amb el que estableix l’article 9.4 del Reial 
decret llei 13/2009, de 26 d'octubre, que crea el fons estatal per a l'ocupació i la 
sostenibilitat local 2010. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA TERCERA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA DEL SECTOR “Can Salat –Busquets” 
DE CANET DE MAR 
 
Vist el document de modificació puntual del Pla parcial corresponent al sector 
d’urbanització prioritària anomenat “Can Salat-Busquets” de Canet de Mar, de data juny 
de 2009, promogut pel propi Ajuntament.  
 
Atès l’article 94.1 del text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual la modificació 
de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, sense perjudici de les especialitats 
detallades en aquell.  

 
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 55.2 ens trobem davant un 
instrument del planejament derivat, l'article 83.1 estableix la competència de 
l’ajuntament per quan es tracta de plans parcials urbanístics d'àmbit exclusivament 
municipal. 
 
Vist l’informe tècnic emès el dia 21 de desembre de 2009 per l’Arquitecte Joaquim 
Ginesta, i l’informe jurídic emès per la Secretària de la Corporació el dia 11 de gener de 
2010, que consten en l'expedient, i en els que es posa de manifest que el contingut i la 
documentació de la modificació del Pla parcial presentat s'ajusten al que disposen els 
articles 94 i concordants. 

 
En exercici de la competència que m’atribueix l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, per aprovar els instruments del 
planejament del desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament 
al Ple, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la tercera modificació puntual del Pla parcial 
d’urbanització prioritària del sector U1 “Can Salat-Busquets”, de juny de 2009, promogut 
pel propi Ajuntament. 
 
SEGON. Sotmetre – ex article 83.4- l'expedient al tràmit d'exposició pública, per un 
termini d’1 mes - mitjançant anuncis que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de la 
premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit del municipi, i al web municipal – durant 
el qual els interessats podran formular tantes observacions o al·legacions com estimin 
oportunes. L’exhibició de l'expedient es realitzarà a les dependències de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, situat al carrer Ample, núm. 11, en horari de 9:00h a 14:00h, de 
dilluns a divendres.  

 
TERCER. Sol·licitar, de conformitat amb el que disposa l'article 83.1 del text refós, de 
forma simultània a l'evacuació del tràmit d'exposició pública de l'expedient – l'emissió 



 

 
 

del corresponent informe als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials. 
 
QUART. Indicar en l’anunci esmentat que la present aprovació inicial comporta, de 
conformitat amb el que disposa l'article 71.2 del text refós, la suspensió de l'atorgament 
de llicències – fins a la publicació de l’aprovació definitiva de la modificació, o en 
defecte d'això, pel termini màxim de dos anys a comptar des de l'adopció del present 
acord - en l’àmbit del sector que es defineix en el plànol núm. 5 de la modificació. 

 
CINQUÈ. Evacuat el tràmit d'exposició pública caldrà adoptar un acord d’aprovació 
provisional i finalment trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona  a efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
SETÈ. Contra aquest acte, que no és definitiu en via administrativa, no és procedent 
interposar cap recurs atès que es tracta d'un acte de tràmit, sense perjudici que, ex 
article 107.1 in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 
procediment administratiu comú, els interessats puguin efectuar les al·legacions que 
estimin convenients, a l'efecte que siguin considerades en la resolució que posa fi al 
procediment. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 FINS AL 8 DE GENER DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

1 04/01/2010 Nomenament serveis especials Alcalde 
2 04/01/2010 Inc. ordre exec. Mant. façana edifici R. del Pinar, xx Òscar Figuerola 
3 05/01/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
4 05/01/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
5 07/01/2010 Recl. Compl. Proc. Rest. i esmenes Villa Paquita Òscar Figuerola 
6 07/01/2010 Aprovació tarifes taxi any 2010 Alcalde 
7 08/01/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
8 08/01/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 

 
10.- 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la 
urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
10.1.- MODIFICACIÓ PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES REGIDORIES DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA I DE 
CANET DE MAR 
 
Atès que en data 7 de gener d’enguany, la Junta de Govern Local va acordar el 
següent: 
 



 

 
 

PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta per a la prestació de serveis de la tècnica d’ocupació a l’àrea de Promoció 
Econòmica.   
 
SEGON.- Aprovar una aportació econòmica per a l’any 2010 de 17.831,12 € amb càrrec a la 
partida 60 32200 22662 del pressupost ordinari de l’any 2010, corresponent al finançament 
del 50% de les despeses derivades de la contractació de la tècnica d’ocupació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 

 
Atès que aquest conveni estableix que els ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i de 
Canet de Mar compartiran una tècnica d’ocupació perquè dugui a terme l’objecte del 
conveni esmentat. 
 
Atès que aquesta tècnica, de comú acord entre els dos ajuntaments, presta els seus 
serveis des del dia 1 de gener de 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.- Establir que l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 7 de gener 
d’enguany ha de tenir efectes retroactius a partir del dia 1 de gener, data en què la 
tècnica d’ocupació va començar a exercir les seves funcions. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta a l’efecte 
oportú. 
 
10.2.- APROVACIÓ MEMÒRIA EXPLICATIVA PER A LA RENOVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE L’EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO CANET 
 
Atès que les instal·lacions actuals on hi ha ubicada l’emissora municipal de Ràdio 
Canet són bastant antigues i es va fer sense contemplar correctament normes 
elementals d’acústica. 
 
Atès que per aquest motiu hi ha problemes freqüents de mal aïllament entre estudis i 
locutori perquè les parets són simples, de fusta i vidre i les unions dels diferents panells 
són imperfectes, la qual cosa provoca que quan un estudi és troba en antena, l’altre 
estudi ha de parar la seva activitat. 
 
Per aquests motius, l’Organisme Autònom Ràdio Canet ha elaborat una memòria 
explicativa anomenada renovació de les instal·lacions de l’emissora municipal ràdio 
Canet, per poder dur a terme l’aïllament i el temps de reverberació adequat per 
desenvolupar el procés radiofònic adequadament. 
 
Atès que és un projecte finançable per la convocatòria de subvencions aprovada pel 
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, de conformitat amb l’article 9.1.l). 
 
Per tot això, de conformitat amb la tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria explicativa de la inversió anomenada anomenada 
renovació de les instal·lacions de l’emissora municipal ràdio Canet, per poder dur a 



 

 
 

terme l’aïllament i el temps de reverberació adequat per desenvolupar el procés 
radiofònic adequadament, amb un pressupost d’execució de 31.001 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per tal de finançar el projecte d’acord amb 
la convocatòria aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el 
fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010. 
 
10.3.- MODIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, SA PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR A TERME 
ACTIVITATS DOCENTS DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA MODALITAT 
D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA DURANT ELS CURSOS 2009-10 I 2010-
2011 
 
Atès que la Junta de Govern Local en data 10 de setembre de 2009 va aprovar els 
acords següents: 
  

PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Canet de Mar i Comediants, SA 
per a la utilització i l'arrendament puntual de les instal·lacions de la cúpula per dur a terme 
actrivitats docents dels alumnes del Batxillerat artístic durant els cursos 2009-2010 
  
SEGON.- Aprovar la despesa de 1200 euros per a l'any 2009 que es farà en pagaments 
mensuals a mes vençut amb càrrerc a la partida 50 42200 22706 del pressupost vigent de 
2009. 
  
TERCER.- Aprovar la despesa per a l'any 2010 que estarà subjecta a la revisió prevista al 
pacte tercer del conveni transcrit a la part expositiva d'aquest acord, la qual es condiciona a la 
consignació de crèdits per al pressupost de 2010. 
  
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, i la senyora tinenta d'alcalde de Medi 
Ambient i Educació i Infància, Sílvia Tamayo Mata, perquè signin tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

  
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va considerar 
oportú introduir algunes esmenes en el text del conveni que es va aprovar en la sessió 
de la Junta de Govern esmentada, esmenes que es van aprovar per la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 5 de novembre de 2009. 
 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya considera que cal 
introduir unes noves modificacions al conveni a signar. 
 
Vist i trobat conforme el nou text del conveni de col·laboració a signar, el qual es 
transcriu a continuació, amb les esmenes introduïdes en negreta: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ,  
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I COMEDIANTS, SA, PER A LA UTILITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS DE LA CÚPULA PER DUR A TERME ACTIVITATS DOCENTS DE 
L’ALUMNAT DE BATXILLERAT DE LA MODALITAT D’ARTS, VIA ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I DANSA DURANT ELS CURSOS 2009-10 I 2010-2011. 
 
A Canet de Mar, a .......de ____ de 2009 
 
 
REUNITS: 
 



 

 
 

PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor Jaume Graells i Veguin, director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat del 
Departament d'Educació, actuant en l'exercici de les facultats delegades per Resolució de 16 
d'octubre de 2008, de delegació de competències (DOGC núm. 5248 de 31 d'octubre) 
 
  
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància, 
especialment facultada per subscriure aquest conveni, en virtut de l’acord de Junta de Govern 
Local de data 5 de novembre de 2009. 
 
PER COMEDIANTS, S.A. 
 
El senyor JFR, amb el NIF xxxxxxx, amb adreça al carrer de les Palmes, s/n de Canet de Mar, 
com a gerent de Comediants, S.A,  actuant en ús dels poders conferits en escriptura pública 
atorgada davant del notari BGP, de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb el núm. 
766 del seu protocol. 
 
MANIFESTEN: 
 
l. Que s’ha constituït al municipi una comissió que té com a objectiu afavorir i potenciar la 
implementació d’oferta formativa relacionada amb les arts escèniques al nostre municipi i que 
totes les parts signants del present conveni en són membres. 
 
II. Que en data 22 d’octubre de 2008 el Consell Escolar de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner va acordar sol·licitar al Departament d’Educació la implementació a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner la modalitat de batxillerat d’art en la via d’arts escèniques, música i 
dansa. 
 
III. Que en data 23 d’octubre de 2008 la Junta de Govern Local va prendre entre d’altres 
l’acord que es transcriu a continuació: 
 
PRIMER.- Manifestar l’interès de l’Ajuntament de Canet de Mar per implementar al nostre 
municipi diversos estudis postobligatoris, en concret cicles formatius de grau mig i/o superior, 
relacionats amb les arts escèniques, la música i la dansa, i  d’acord amb les propostes que 
puguin sorgir la comissió d’arts escèniques, l’oferta que plantegi el Departament d’Educació i 
les demandes que efectuïn els diversos centres docents.  
 
SEGON.-  Fer constar el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar a la proposta de l’IES 
d’oferir per al proper curs acadèmic la modalitat d’arts del batxillerat en la via d’arts 
escèniques, música i dansa. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, a 
la Direcció del Col·legi Yglesias, a la Direcció de l’EUTTP, a l’empresa Comediants, i als 
Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental.”  
 
IV. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat a l’Institut 
Domènech i Montaner de Canet de Mar, la implementació de la modalitat d’arts de batxillerat, 
en la via d’arts escèniques, música i dansa.  
 
V. Que un cop tancat el procés de matriculació, s’han inscrit a l’Institut Domènech i Montaner 
un total de 30 alumnes per dur a terme aquests estudis durant el curs acadèmic 2009-2010. 
 
VI. Que pel desenvolupament d’algunes de les matèries de modalitat d’arts en la via d’arts 
escèniques, música i dansa, es troba necessari poder disposar d’un espai escènic adequat on 
impartir determinats ensenyaments. 
 



 

 
 

Vll. Que Comediants, SA és propietària de la parcel·la de terreny La Vinya i que d’aquesta 
parcel·la en forma part l’anomenada “Cúpula de Comediants”, que és un espai idoni per 
programar aquests ensenyaments. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el 
present conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- És objecte d’aquest conveni articular la col·laboració entre El Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Comediants, SA, i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a la utilització puntual de les instal·lacions de la  cúpula per dur a terme activitats 
docents del alumnes del Batxillerat artístic de l’Institut Lluís Domènech i Montaner durant els 
cursos 2009-2010 i 2010-2011.  
 
Segona.- Els calendari i horari d’utilització de la cúpula se subjectarà als criteris següents: 
        
 Es podrà utilitzar l’espai un màxim de quatre hores setmanals en horari exclusivament de 
matí, entre les 8.00 i les 10.00 hores, dimarts i dijous, entre els mesos de setembre a juny. 
S’exclou explícitament d’aquest conveni el cap de setmana. 
 La realització d’activitats fora dels horaris establerts està sotmesa a estudi i viabilitat. 
 
Tercera.- Per tal de cobrir les despeses ordinàries que ocasiona la utilització, manteniment i 
neteja de la Cúpula de Comediants en el calendari previst anteriorment, l’Ajuntament de 
Canet de Mar satisfarà a Comediants, SA un import mensual de 300 €, IVA inclòs. El sistema 
de calefacció anirà a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. Aquest preu inclou també 
l’assistència de personal de la companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el 
funcionament de les instal·lacions. Qualsevol altra activitat que es realitzi i que requereixi 
assistències especialitzades (il·luminació, so, projeccions, muntatges escenogràfics, utilització 
de vestuari, etc.) no està inclosa en el preu. El preu es farà efectiu mensualment i 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. No s’admetrà cap 
altra fórmula de revisió de preus. 
 
Quarta.- Pel que fa a la coordinació de l’activitat i la relació amb l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, aquesta estarà sempre canalitzada per una única persona, que serà la persona 
docent de l’assignatura d’arts escèniques. En tots els casos les activitats hauran de conviure 
amb les que estigui realitzant la companyia Comediants. Tanmateix, aquesta tindrà sempre en 
compte els horaris establerts per l’Institut, els respectarà al màxim i farà possible que les 
sessions es puguin dur a terme en tots els casos.  
 
Cinquena.- Obligacions de les parts. 
 

a) Ajuntament de Canet de Mar 
 
1.  Aportar el preu mensual previst al pacte tercer. 
2. Aportar el sistema de calefacció de l’espai.  
 
b) Comediants, SA 
 
1.  Fer-se càrrec del manteniment i la neteja de l’espai. 
2.  Aportar durant els quatre primers dies del curs l’assistència de personal de la        
companyia per atendre el professor responsable i explicar-li el funcionament de les 
instal·lacions.  
3.  Tenir en compte els horaris lectius establerts i respectar-los al màxim i fer possible 
en tots els casos l’activitat lectiva dins l’horari programat. 
4. A banda de la utilització de les instal·lacions de la cúpula, objecte d’aquest conveni, 
Comediants SA, a sol·licitud de l’Institut, podrà aportar la borsa de professionals del sector 
d’arts escèniques, tant a nivell artístic com tècnic, amb els termes que en seu cas s’acordin.  



 

 
 

 
c) Departament d’Educació 
    
1. Autoritzar, a través del Consell escolar de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 
l’assistència de l’alumnat de batxillerat que cursa matèries relacionades amb la via d’arts 
escèniques, música i dansa, a les activitats lectives que s’imparteixen en l’espai Cúpula de 
Comediants. 
2. La direcció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner en l’organització dels horaris de les 
matèries relacionades amb la via d’arts escèniques, música i dansa, quan les activitats 
lectives que s’imparteixen requereixin la utilització de l’espai Cúpula de Comediants, tindrà en 
compte els horaris especificats en la clàusula segona. 
 
Sisena- Que, vist que es tracta d’una activitat formativa aprovada en Consell Escolar i que 
compta amb l’autorització dels Serveis Territorials, aquesta queda coberta per la pólissa de 
responsabilitat civil i patrimonial que té contractada la Generalitat de Catalunya. El Consell 
escolar de l’Institut Lluís Domènech i Montaner autoritzarà de forma explícita aquesta activitat 
i els pares o representants legals de l’alumnat que hi participi hauran de donar la conformitat i 
autorització al trasllat i assistència a aquesta activitat.     
 
Setena.- L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà a Comediants SA la quantitat de 1.200€ 
l’any 2009. Aquesta aportació es farà en pagament mensuals a més vençut amb càrrec a la 
partida 50 42200 22706 del pressupost vigent de 2009. L’aportació per a l’any 2010 és 
subjecta a la revisió prevista al pacte tercer i es condiciona a la consignació de crèdits per al 
pressupost de 2010.  
 
Vuitena.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per al 
Departament d’Educació.  
 
Novena.- Aquest conveni serà vigent des de l’1 de setembre de 2009 i fins el 31 de 
desembre de 2011. Podrà prorrogar-se, sempre que ho manifestin de manera expressa les 
parts signatàries en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència.  
 
Desena.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
 
Onzena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del Departament 
d’Educació. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant de la persona titular del Departament d’Educació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el què disposen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar triplicat i, en prova de 
conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 



 

 
 

PRIMER.- Aprovar les modificacions del text del conveni amb Comediants, SA i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’ús i l’arrendament 
puntual de la cúpula per dur a terme activitats docents del batxillerat artístic. 
 
SEGON.- Facultar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància, Sílvia 
Tamayo Mata, per procedir a la signatura de la formalització d’aquest conveni. 
 
11.- 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 22.55 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


