
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 15.11.12. 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de novembre 
4) Atorgament llicència obres a Telefónica per a la instal·lació de dos pals de 

fusta provisionals al C/ del Mar, xx 
5) Atorgament llicència obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per a la 

instal·lació d’una canonada de gas al C/ Puig i Cadafalch xx 
6) Acceptació renúncia canvi d’ús del local ubicat al C/ Castanyer, xx 

cantonada amb plaça Macià, xx 
7) Aprovació actualització cànon explotació bar camp de futbol municipal 
8) Aprovació actualització cànon explotació bar pavelló municipal d’esports 



 

9) Autorització provisional per a l’explotació d’una activitat dedicada a bar i bar 
musical al C/ Vall, xx 

10) Acceptació subvenció Departament Benestar Social i Família pel 
desenvolupament de programes d’acollida a persones nouvingudes 

11) Aprovació convocatòria amb modificació de bases de l’edició 2012-2013 del 
premi d’investigació Raimon Bonal i de Falgàs 

12) Aprovació conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos 
econòmics en un entorn acadèmic 

13) Relació de decrets des del dia 5 fins al 9 de novembre de 2012. 
14) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 15.11.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 15 de novembre de 2012 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, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 22 de novembre de 2012, de l’Ajuntament  
per import de 13.085,89 €, corresponent a la relació F/2012/34 de la mateixa 
data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2012, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 23 de desembre de 
2011. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de novembre de 2012, per 
import de 13.085,89 €, corresponent a la relació F/2012/34 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE DE 2012 



 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’octubre al 15 de novembre de 
2012.   
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 2012, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre mil quatre-cents noranta-dos 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (4.492,88 €) els serveis extraordinaris  
efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període 
comprès entre el  15 d’octubre al 15 de novembre, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de  mil tres-cents trenta-tres euros amb 
noranta-dos cèntims (1.333,92 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia  durant  el mes de novembre de 2012.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents quaranta-tres euros amb 
cinquanta-dos cèntims (443,52 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de novembre de 2012.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-cinc euros amb 
quinze cèntims (255,15 €) corresponent a les tasques efectuades com a 



 

coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
novembre de 2012.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent trenta-un euros amb seixanta-
dos cèntims (131,62 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores de 
treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de novembre de 2012. 
  
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent onze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (111,44 €) corresponent al plus de disponibilitat, regulat a l’acord de la 
Borsa d’Hores, corresponent al personal de la Policia local durant el mes de 
novembre de 2012. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2012. 
 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER A LA 
INSTAL.LACIÓ DE DOS PALS DE FUSTA PROVISIONALS AL CARRER 
DEL MAR, xx DE CANET DE MAR. 
 
Vista la instància presentada en data 15 d’octubre d’enguany per  
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, sol.licitant permís per a la instal.lació de dos pals 
de fusta provisionals al carrer Del Mar, xx al terme municipal de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 20 de novembre d’enguany, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE:       L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   INSTAL.LACIÓ DE DOS PALS DE FUSTA 
PROVISIONALS 
CANALITZACIÓ:   TELEFÓNICA DE ESPAÑA                                                    
LOCALITZACIÓ:  C/ Del Mar, xx 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud de permís per tal d’instal.lar dos pals de fusta de 
manera provisional per la retirada de xarxa telefònica a petició del propietari de la 
finca per enderrocament de la mateixa, i posterior construcció d’habitatges:    

 
  
 
 

 
En el punt 2.3 de la disposició addicional quarta de la “Ordenança reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl” 
s’estableix que “totes les actuacions referents a infraestructures (noves línies 
elèctriques i de telecomunicacions i ampliació i reforma de les línies existents) 
que es portin a terme en sòl urbà i urbanitzable hauran de ser soterrades, o bé, 
en casos excepcionals prou justificats, grapades per façana, evitant l’aparició 
d’obstacles a la via pública”. 
 

Ref.: 2532/12 
Reg. Entr. 2012/4243 
Data 15-10-2012 



 

Així doncs, qualsevol modificació de les instal·lacions existents de la xarxa 
telefònica haurien de realitzar-se de manera soterrada o, si s’escau, grapades 
per façana, eliminant els possibles pals de fusta existents. 
  
No obstant, atès que es tracta d’instal·lar els pals de fusta de manera provisional 
degut a que s’enderroca la finca per on actualment passa la xarxa telefònica, la 
tècnica que subscriu informa favorablement l’actuació sol·licitada, condicionada a 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics 
es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa 
de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. 
La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en 
les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 
95% P.M..  

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer   

6 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent 
inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

7 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

8 En cas d’afectar a la calçada, s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

9 Caldrà ubicar els pals de fusta a la zona de la vorera que permeti l’accessibilitat de les 
persones per la via. 

10 Una vegada finalitzats els habitatges a construir en la finca a enderrocar, s’hauran d’eliminar 
aquests pals de fusta provisionals. 

11 En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües i d’enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i 
altres usos privats (mines, etc.,)) perquè donin el vist-i-plau “in situ”, als efectes de no 
perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l’acta prèvia a l’inici 
de les obres, sense la qual no es podran comença. 

12 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia 
Local. 

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global 
per a les obres executades per Telefónica al nostre municipi. 

15 Caldrà fer efectiu també les taxes i impostos que siguin pertinents. 
16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 

municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

 



 

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció 
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe i proposta 
per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 
118  i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de 
Mar. 
 
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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
UNIC.- Atorgar el permís per a la instal·lació de dos pals de fusta provisionals al 
carrer Del Mar, xx, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL 
CARRER PUIG I CADAFALCH, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 8  
de novembre d’enguany (núm. de registre 2012/4632) mitjançant la qual 
sol·licita llicència d’obres per a la instal.lació d’una canonada de gas al carrer 
Puig i Cadafalch, xx de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 15 de novembre 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE 

GAS  
CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL                                                    
LOCALITZACIÓ:  Puig i Cadafalch, xx  
 



 

I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud: 

  
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments 
asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. 
La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no 
modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en 
les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 
95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la 
compactació d’aquest reblert de les rases. 

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 

6 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del 
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 

8 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de 
manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

12 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i 
altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no 
perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici 
de les obres, sense la qual no es podran començar. 

13 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen 
les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

14 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
15 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global 

per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
16 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 

d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 
17 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la 

que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
18 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. 

L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics 
municipals 

19 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 

Ref.: Z.M.012012578584 
Reg. Entr. 2012/4632 
Data 08-11-2012 



 

PARALITZAR LES OBRES. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 
i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació d’una canonada de gas al núm. xx del Puig i 
Cadafalch de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta set euros amb noranta cèntims 
(47,90.-€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit 
cèntims (110,28 €). 
  
6.-  ACCEPTACIÓ RENUNCIA CANVI D’ÚS DEL LOCAL UBICAT AL 
CARRER CASTANYER NÚMERO xx CANTONADA AMB LA PLAÇA MACIÀ, 
xx 
  
Vista la instància presentada pel senyor JTV en data 29 d’octubre de 2012, 
comunicant la seva renúncia al dret de canvi d’ús de la llicència d’obres per a 
l’adequació interior i canvi d’ús de local a habitatge al carrer Castanyer número 
xx, cantonada amb la Plaça Macià número xx 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 13 de novembre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

“Primer.- La tinència d’alcaldia d’Urbanisme resol, en virtut del decret núm. 
174/2011, de 28 de febrer, concedir llicència d’obres majors al senyor JTV per a 
l’adequació interior i canvi d’ús de local a habitatge al carrer Castanyer, xx, 
cantonada amb la plaça Macià, xx. 
 
Segon.- El senyor JTV presenta un escrit, en data 29.10.2012 (registre núm. 
4473), en virtut del qual comunica la seva renúncia al dret de canvi d’ús concedit, 
atès que ha decidit donar un ús comercial al local i no materialitzar-lo com a 
habitatge. 
 
INFORME: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC), tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, 
quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar als seus 
drets. 
 
L’apartat 2n de l’article 91 de la mateixa llei preveu que l’Administració ha 
d’acceptar completament el desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el 
procediment tret que, havent-hi comparegut terceres persones interessades, 
aquestes n’instin la continuació en el termini de deu dies des que se’ls va notificar 
el desistiment. 
 
En base al que s’ha exposat, la tècnica que subscriu considera que procedeix 
l’acceptació de la renúncia formulada pel senyor JTV al canvi d’ús del local ubicat 
al carrer Castanyer, xx, concedit en data 28 de febrer de 2012, el qual queda 
sense efecte. 
 
Pel que fa l’ús comercial projectat per l’interessat, caldrà comunicar-li 
l’obligatorietat de presentar la documentació escaient per a la seva legalització 
abans del seu inici, d’acord amb la normativa vigent sobre espectacles i activitats 
recreatives.” 

 
VIST el que disposa l’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú 
(LRJPAC). 
  
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar la renúncia formulada pel senyor JTV, al canvi d’ús del 
local ubicat al carrer Castanyer número xx, cantonada amb la Plaça Macià, xx, 
concedit en data 28 de febrer de 2012, el qual queda sense efecte. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat l’obligatorietat de presentar la documentació 
escaient per a la legalització de l’activitat comercial projectada abans del seu 
inici, d’acord amb la normativa vigent sobre espectacles i activitats recreatives. 
 



 

7.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juliol de 2010, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar ubicat al 
camp de futbol municipal, de conformitat amb el plec clàusules administratives 
que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 810/2010, de 28 de setembre, es 
va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional de 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, 
havent-se ratificat aquest decret per la Junta de Govern Local en sessió de data 
30 de setembre de 2010. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2010 es va formalitzar la concessió privativa 
de domini públic adjudicada a la Sra. MCJ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de novembre de 2011 
va acordar augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 109,80 euros, 
import equivalent a l’augment del 3% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual, tot fixant el cànon anual per a l’explotació en 3.769,80 euros. 
 
Atès que en la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’índex de Preus al Consum estatal publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes d’octubre és d’un 3,5%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal és de 131,94 euros, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol municipal en 131,94 euros, 
import equivalent a l’augment del 3,5% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 3.901,74 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al camp de futbol municipal, cànon que la concessionària 



 

haurà de satisfer en quotes mensuals de 325,15 euros, a pagar entre els dies 1 
i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels 
mesos d’octubre i novembre per un import total de 22,00 €, en concepte 
d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum estatal 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a octubre de 2012. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
8.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juliol de 2011, va 
acordar incoar expedient de licitació mitjançant procediment obert per a 
l’atorgament d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al 
pavelló municipal d’esports, de conformitat amb el plec clàusules 
administratives que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011 
va acordar adjudicar l’esmentada concessió al senyor TPV, amb un cànon 
anual de 4.800,00 €/any, el qual s’ha de satisfer entre els dies 1 i 10 del mes 
d’octubre de cada any. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va formalitzar la concessió 
privativa de domini públic adjudicada al Sr. TPV. 
 
Atès que en la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes de setembre és d’un 3,9%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports és de 187,20 euros, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports en 187,20 euros, 
import equivalent a l’augment del 3,9% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 4.987,20 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al pavelló municipal d’esports fins al 15 de setembre de 2013.  



 

 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon 
corresponent al període 16/09/2012 a 15/09/2013 per un import total de 187,20 
€, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum 
a Catalunya publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a setembre de 2012. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
9.- AUTORITZACIÓ ÚS PROVISIONAL PER A L’EXPLOTACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT DEDICADA A BAR I BAR MUSICAL AL CARRER VALL, xx. 
 
Vist l’escrit i documentació adjunta presentats pel senyor JVA, en nom i 
representació de la mercantil NOU SOL I OMBRA, SCP, en data 26.06.2012 
(registre núm. 2748), en virtut dels quals efectua la comunicació d’una activitat 
recreativa de bar musical, a implantar al local ubicat al carrer Vall, xx, de Canet 
de Mar. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal en data 23.07.2012, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament,  es constata que la finca de referència està inclosa 
al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1”carrers de 
cases alineades”. subzona 1d "front carretera", essent els usos admesos:  
 

- residencial 
- comercial i magatzems 
- oficines 
- serveis i equipaments, excepte assistencial i funerari 
- garatges particulars 
- tallers amb limitació de molèsties 

 
Per altra banda es comprova que l’esmentada finca es troba dins de la zona 
d’afectació de la carretera N-II, tractant-se però de travessia urbana. 
 
Pel que fa a l’edifici existent a la finca del C/ Vall, xx, d’acord amb el plànol núm. 
N.2.4 de zonificació detallada del Text Refós de la part gràfica de les Normes 
Subsidiàries, aquest es troba afectat per les noves alineacions dels vials 
colindants. En aquest sentit, d’acord amb l’art. 108 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, referent als efectes del planejament urbanístic sobre les construccions 
i els usos preexistents, indicar el següent: 
 

“Article 108 
 
Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme 
 
1. Queden fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2 i 

3, les construccions, les instal·lacions  i els usos que, per raó de l’aprovació 
del planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria 



 

i gratuïta, enderrocament o cessament. 
 
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es 

poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum llevat de les  
reparacions que exigeixin  la salubritat pública, la seguretat de les persones 
o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també 
les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta 
matèria. Les obre que s’hi autoritzin no comporten augment de valor ni en el 
cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 

 
3. Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora 

d’ordenació es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per 
l’article 53.3.f. 

 
4. ...” 
 
“Article 53 
 
Usos i obres de caràcter provisional 
 
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o 

en polígon d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys 
destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de 
caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el 
planejament sectorials o pel planejament  territorial  o urbanístic, 
mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació 
directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació 
urbanística que els afecta. 

 
2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals 

autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi 
l’administració actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a 
percebre indemnització. 

 
3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals: 
 

a. L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de 
béns mobles. 

b. La prestació de serveis particulars als ciutadans. 
c. Les activitats  del sector primari i les activitats comercials que hi 

estiguin relacionades. 
d. Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. 
e. L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells. 
f. En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, 

els usos admesos en la zona urbanística en que estiguin inclosos 
els terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instal·lacions 
estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i 
obres provisionals se subjecte a les determinacions d’aquest article 
amb les limitacions que estableix l’article 108. 

 
4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en 

sòl no urbanitzable, els usos disconformes amb aquest règim de sòl. 



 

 
5. Només es poden autoritzar  com a obres provisionals les vinculades als 

usos provisionals a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats 
econòmiques preexistent. Aquestes obres han d’ésser les mínimes 
necessàries per a desenvolupar l’ús  sense ometre cap de les normes de 
seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, i han  d’ésser 
fàcilment desmuntables i traslladables. 

 
6. ...” 

 
Per tot l’esmentat, pel que fa a usos admesos pel planejament vigent, serà 
possible la instal·lació de bar musical al C/ Vall, xx, ara bé, donat que 
l’esmentada activitat es vol desenvolupar en una construcció que es troba 
en fora d’ordenació caldrà tramitar la corresponent autorització amb 
caràcter provisional d’acord amb el que s’especifica al Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
Finalment, recordar, que en cas que s’instal·li un aparell d’aire condicionat, no 
s’admetrà l’aparició en façana d’aquests aparells sobresortint de l’alineació a vial, 
a no ser que formin part integrada en la solució de façana de l’immoble. 

 
Atès que la sol·licitud, en compliment del que disposa l’article 54.1 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC), incorpora, a més dels requisits exigits per la legislació 
aplicable en matèria de procediment administratiu comú i en matèria de règim 
local, la memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així 
com l’acceptació pels explotadors de l’ús en virtut del contracte d’arrendament 
de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 
concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre 
negoci jurídic. També s’incorpora el compromís de les persones esmentades de 
reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 54.2 TRLUC, l’expedient s’ha 
sotmès a informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, s’ha 
sol·licitat l’informe corresponent a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB). 
 
Vist l’informe favorable emès per la CTUB, en sessió ordinària de data 
31.10.2012, registrat d’entrada en data 6.11.2012. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’administració general d’Urbanisme, emès en data 
6.11.2012, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

Vista la documentació presentada en data 26.06.2012 (registre núm. 2748) pel 
senyor JVA, en nom i representació de la mercantil NOU SOL I OMBRA, SCP, en 
virtut del qual efectua la comunicació prèvia d’una activitat de bar musical, s’emet 
informe en base als  següents ANTECEDENTS 
 



 

Primer.- La comunicació prèvia, juntament amb el projecte tècnic, per a la 
legalització de l’ús de bar musical al local ubicat al carrer Vall, xx, es presenta en 
data 26.06.2012. 
 
Segon.- L’arquitecta tècnica municipal emet, en data 23.07.2012, informe en el 
qual posa de manifest que l’edifici on es vol legalitzar l’activitat es troba afectat 
per les noves alineacions dels vials colindants, és a dir, en situació de fora 
d’ordenació per la qual cosa cal tramitar la corresponent autorització amb 
caràcter provisional davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB), d’acord amb el que estableixen els articles 53 i següents del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC). 
 
Tercer.- En compliment del que disposen els articles 53 i següents TRLUC i 61 i 
següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme (RLU), l’expedient se sotmet a informació pública per termini 
de vint dies en data 2.08.2012 i, simultàniament, es remet a la CTUB per tal que 
aquesta emeti informe sobre l’autorització d’ús provisional. 
 
Quart.- En data 6.11.2012 té entrada l’acord de la CTUB, de data 31.10.2012, en 
virtut del qual s’emet informe favorable a l’autorització provisional per a 
l’explotació d’una activitat dedicada a bar musical. A l’acord esmentat s’indica a 
l’Ajuntament i a la persona interessada que la llicència municipal farà constar les 
condicions de l’article 54.3 TRLUC, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
INFORME 
 
PRIMER.-  L’article 54.3 TRLUC estableix el següent: 
 
 3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 
 

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició 
de la situació alterada al seu estat originari. 

b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats 
siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous 
gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte 
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin. 

 
Pel que fa la primera condició, val a dir que el local objecte de l’activitat de bar 
musical projectada no ha sofert cap alteració del seu estat original, puix que amb 
anterioritat ja havia estat un bar, ús admès per les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, i l’única actuació que s’hi ha fet, emparada en la 
llicència d’obres menors núm. 86/2012, ha estat l’arranjament de goteres, façana 
i cambra de bany. 
 
Quant a la condició resolutòria recollida a l’apartat b), caldrà fer-la constar a la 
llicència que es concedeixi de manera que, en cas d’efectuar-se un canvi 
posterior en la propietat del local o en la titularitat de l’activitat, el nou propietari o 
titular haurà de manifestar de manera expressa que assumeix els compromisos 
exigits per l’article 54.1.b) i c). 
 
Aquests compromisos ja van ser assumits per l’interessat, en escrit de data 
27.06.2012, que consta a l’expedient administratiu. 



 

 
A la vista de tot el que s’ha exposat, la tècnica que sotasigna informa 
favorablement la concessió a la mercantil NOU SOU I OMBRA, SCP de 
l’autorització d’ús provisional per a l’explotació d’un bar musical, al local ubicat al 
carrer Vall, xx, de Canet de Mar. 

 
Vista la documentació presentada pels interessats en data 9.11.2012 (registre 
d’entrada núm. 4712), en la qual comunica que també es durà a terme l’activitat 
de bar, a més de la de bar musical. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, de data  13.11.2012, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, en relació a l’expedient que es 
tramita de comunicació prèvia d’una activitat de Bar i Bar Musical, ubicat al c/ 
Vall, núm. xx d’aquesta localitat, emet el següent  
 
INFORME 
 
L’activitat es troba sotmesa a la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com el 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. Segons l’article 124 del Reglament, l’activitat 
referenciada es troba sotmesa al règim de comunicació prèvia.  
 
Revisada la documentació tècnica presentada, la tècnica que subscriu considera 
que l’activitat és susceptible de complir la legislació vigent, tenint en compte que 
a més de les mesures correctores assenyalades en el projecte tècnic presentat, 
cal adoptar les següents mesures correctores: 
 
1. L’aforament màxim serà de 25 persones, havent d’existir un rètol a l’entrada 

del local que ho indiqui. 
2. L’activitat es durà a terme habitualment amb les portes i finestres tancades. 
3. Senyalització dels recorreguts d’evacuació i dels mitjans d’extinció. 
4. El limitador d’intensitat sonora previst ha de ser limitador de so amb 

enregistrador tal com estableix l’art. 34 del Reglament d’espectacles i 
activitats recreatives. 

 
Així doncs, la tècnica que subscriu considera que la comunicació de l’activitat 
s’ha formalitzat d’acord amb les especificacions de l’article 125 del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, i per tant, l’exercici de l’activitat es 
pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques 
responsables de l’activitat. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 

 
Vist tot el que s’ha exposat i considerant que l'adopció d'aquest acord és 
competència d'aquesta junta de govern local en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat: 



 

 
PRIMER.- Concedir a la mercantil NOU SOL I OMBRA, SCP, legalment 
representada pels senyors JJVA i JRVA, l’autorització d’un ús provisional per a 
l’explotació d’un bar i bar musical al local ubicat al carrer Vall, xx, de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Condicionar l’eficàcia de l’autorització anterior al compliment de les 
mesures i requisits següents:  
 
Les del projecte tècnic visat núm. CAP B-491936 de juny de 2012 i de la 
documentació aportada el en data 9.11.2012. 
 
Les proposades per l’enginyera municipal: 
 

1.  L’aforament màxim serà de 25 persones, havent d’existir un rètol a 
l’entrada del local que ho indiqui. 

2. L’activitat es durà a terme habitualment amb les portes i finestres 
tancades. 

3. Senyalització dels recorreguts d’evacuació i dels mitjans d’extinció. 
4. El limitador d’intensitat sonora previst ha de ser limitador de so amb 

enregistrador tal com estableix l’art. 34 del Reglament d’espectacles i 
activitats recreatives. 

 
TERCER.- Supeditar l’eficàcia de la present autorització, en compliment del que 
disposa l’article 54 TRLUC, a les condicions següents, les quals s’hauran de fer 
constar, mitjançant nota marginal, en el Registre de la Propietat: 
 

a) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les 
obres en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic 
de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 
concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol 
altre negoci jurídic. 
 

b) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada 
pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari. 

 
c) Els compromisos acceptats pels interessats hauran de ser també 

acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o 
explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o 
qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin. 

 
QUART.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient 
núm. 31/2012, en concepte de comprovació de comunicació prevista al Decret 
112/2010, de 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives, i fixar l’import de la dita liquidació en 408,42 euros. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 



 

 
10.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I CULTURAL PER A PERSONES 
NOVINGUDES.  
 
Atès que mitjançant el decret núm. 853/2012 de l’Alcaldia de data 12 de  juliol 
de 2012 es va aprovar sol·licitar una subvenció per import de 7.000€ al 
Departament de Benestar Social i Família, segons la resolució BSF/1236/2012, 
de 25 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments 
de menys de vint mil habitants. (DOGC 6157-26.06.2012). 
 
Vista l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig , per la qual s’aproven les bases que 
han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar 
Social i Família per a ajuntament de  menys de vint mil habitants. (DOGC6157-
26.06.2012) 
 
Vist que en data 5 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
notificació de la Direcció General per a la Immigració sobre la resolució en data 
15/10/2012 de la convocatòria BSF/1236/2012, de 25 de juny  
 
Atès  que en el dictamen esmentat s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar la 
quantitat de 7.000€ per dur a terme programes d’acollida lingüística i cultural 
per a persones nouvingudes. 
  
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar  la subvenció del Departament de Benestar Social i Família   
per import de 7.000€ € per dur a terme programes d’acollida lingüística i cultural 
per a persones nouvingudes. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
11.- CONVOCATÒRIA AMB MODIFICACIÓ DE BASES DE l’EDICIÓ 2012-
2013 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre entre d’altres, el acord següent: 
 

“Aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon Bonal, anual al millor 
treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de Mar de 100.000 
pessetes.” 

 
Enguany la Comissió del lliurament de Premi Bonal 2011-2012, reunida el 23 de 
maig de 2012 va declarar el premi desert i va proposar la modificació de les 
bases del premi següents: 



 

 
Base 2. Hi podran concórrer tots aquells treballs fets per joves de 16 a 19 anys 
[...]. 
 
Base 5. Els treballs haurà d’estar redactats en català en qualsevol format i 
suport (textual, audiovisual, digital, etc.).  
 
Base 6. Els treballs es presentaran com màxim el dia 3 de juny  de 2013 al 
registre de l’Ajuntament (carrer Ample,11). 
 
Base 8. [...] L’acte amb el veredicte del Comissió es farà al voltant de les festes 
d’estiu de juny o en un acte especial a l’IES Domènech i Montaner. 
 
Atès que cal aprovar aquestes modificacions de bases i que, d’acord amb els 
cicles establerts per la convocatòria del Premi Raimon Bonal i de Falgàs, cal 
convocar l’Edició 2012-13 del Premi amb les bases següents:  
 
1. La convocatòria del premi serà anual. 
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs fets per joves de 16 a 19 anys. Els 
treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar els noms deis autors, el seu grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el 
nom del tutor-responsable i el centre al qual pertany  
 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet la seva història, el 
seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. 
 
4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que 
serà fruit de la investigació deis escolars. En cap cas, el tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies 
(tesines, investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer 
l’estímul i la capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb 
la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi. 
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport 
(textual, audiovisual, digital, etc.). 
 
6. Els treballs es presentaran com a màxim el dia 3 de juny de 2013 al registre 
de l’Ajuntament de Canet de Mar (carrer Ample, 11).  
 
7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el seu 
autor -o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió hagi 
decidit el guanyador. En cas que la qualitat deis treballs presentats ho permeti 
es podrà concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi oportuna. 
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
pel / per la regidor/a de Cultura i per investigadors especialitzats en les matèries 
dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs 



 

presentats i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor del 
Premi. L’acte amb el veredicte de la Comissió es farà al voltant de les festes 
d’estiu de juny o en un acte especial a l’IES Domènech i Montaner. 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents. 
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases 
 
Per tot el que s’exposa de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual el premi de l’edició 2011-2012 queda desert i aprovar la 
convocatòria de l’edició de 2012-2013 del Premi amb les bases següents:  
 
1. La convocatòria del premi serà anual. 
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs fets per joves de 16 a 19 anys. Els 
treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar els noms deis autors, el seu grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el 
nom del tutor-responsable i el centre al qual pertany  
 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet la seva història, el 
seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. 
 
4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que 
serà fruit de la investigació deis escolars. En cap cas, el tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies 
(tesines, investigacions diverses, etc.). S’entén que el Premi ve a reconèixer 
l’estímul i la capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb 
la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi. 
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport 
(textual, audiovisual, digital, etc.). 
 
6. Els treballs es presentaran com a màxim el dia 3 de juny de 2013 al registre 
de l’Ajuntament de Canet de Mar (carrer Ample, 11).  
 



 

7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el seu 
autor -o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió hagi 
decidit el guanyador. En cas que la qualitat deis treballs presentats ho permeti 
es podrà concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi oportuna. 
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
pel / per la regidor/a de Cultura i per investigadors especialitzats en les matèries 
dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs 
presentats i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor del 
Premi. L’acte amb el veredicte de la Comissió es farà al voltant de les festes 
d’estiu de juny o en un acte especial a l’IES Domènech i Montaner. 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents. 
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases 
  
SEGON.- Notificar l’adopció d’aquest acord al Col·lectiu Raimon Bonal i de 
Falgàs i fer difusió al Centres d’Ensenyament Secundari de l’Alt Maresme, així 
com també a les persones que es cregui oportú.  
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta despesa a l’existència de 
consignació pressupostaria adequada i suficient en l’exercici pressupostari 
corresponent.  
 
12.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA REVISIÓ DE LA SALUT VISUAL 
DE PERSONES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS EN UN ENTORN 
ACADÈMIC 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar dur a terme programes d’actuació en 
els serveis socials, adreçats a persones amb manca de recursos econòmics. 
 
Atès que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com 
a objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a 
proporcionar la millor formació en competències clíniques als alumnes de la 
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (en endavant FOOT), per la qual 
cosa potencia al màxim l’ensenyament tant teòric com pràctic d’aquelles 



 

matèria que aportaran als alumnes els coneixements bàsics per a la seva futura 
professió. 
 
Atès que el CUV té previst que una part de les assignatures del Grau en Òptica 
i Optometria i del Màster en Optometria i Ciències de la Visió impartides per la 
FOOT, així com de les activitats de formació continuada que organitza per a 
professionals de l’òptica i l’optometria es desenvolupin en un entorn de 
concurrència real de pacients. 
 
Atès que la finalitat d’aquest conveni és establir unes bases de col·laboració 
perquè un col·lectiu de persones amb pocs recursos econòmics es puguin 
beneficiar de la revisió de la seva salut visual i al mateix temps els estudiants 
de la FOOT puguin fer pràctiques amb pacients. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar, que es transcriu a continuació: 
 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Universitat 
Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs 
recursos econòmics en un entorn acadèmic 
 
A Barcelona, a 19 de novembre de 2012 
 
REUNITS 
 
D'una part, el Sr. Jesús Marin Hernández, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, NIF núm. XXXXX, amb domicili a Canet de Mar 
carrer Ample, 11, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de data 11 de 
juny de 2011 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 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. 
 
I per una altra, el Sr. Antoni Giró i Roca, Rector Magnífic de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), NIF núm. XXXXX, amb domicili a Barcelona, c/ 
Jordi Girona, XX, i en representació d'aquesta, en virtut del que disposen l'art. 20 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 67 dels 
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per Acord 
GOV/43/2012 (DOGC 6140 1.6.2012), i de conformitat amb el nomenament per 
Decret 47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya, 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a 
les respectives entitats, i acorden voluntàriament el present Conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar, amb núm. de NIF núm. XXXXX, té al seu 
càrrec la realització de programes d'actuació en els serveis socials, adreçats a 
persones amb manca de recursos econòmics. 
 
 
 



 

Segon.- 
Que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com 
objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar 
la millor formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa (en endavant FOOT), per la qual cosa potencia al màxim 
l'ensenyament tant teòric com pràctic d'aquelles matèries que aportaran als 
alumnes els coneixements  bàsics per a la seva futura professió. 
 
Tercer.- 
Que el CUV té previst que una part de les assignatures del Grau en Òptica i 
Optometria i del Màster en Optometria i Ciències de la Visió impartides per la 
FOOT, així com de les activitats de formació continuada que organitza per a 
professionals de l’òptica i l’optometria es desenvolupin en un entorn de 
concurrència real de pacients. 
 
Quart.- 
Que la finalitat d'aquest Conveni és establir unes bases de col·laboració perquè 
un col·lectiu de persones amb pocs recursos econòmics es puguin beneficiar de 
la revisió de la seva salut visual i al mateix temps els estudiants de la FOOT 
puguin fer pràctiques amb pacients. 
 
Cinquè.- 
El responsable del present Conveni de col·laboració és el professor o professora 
que exerceixi la Direcció tècnica del Centre Universitari de la Visió, com a centre 
sanitari extrahospitalari autoritzat i inscrit en el Registre de Centres, Serveis i 
Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
amb el codi E08792243. També participaran en qualsevol moment professors o 
professores de l’Àrea 
d’Òptica i Optometria. 
 
ACORDEN 
 
1. Objecte del Conveni de col·laboració 
Establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per dur a terme una 
tasca de revisió de la salut visual integral de persones amb pocs recursos 
econòmics, que consta d’un examen optomètric complet i, si s’escau, una revisió 
oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars. Aquesta actuació 
inclou, quan sigui necessari, la prestació de la compensació òptica adient amb 
ulleres. 
 
Si el pacient o la pacient, ateses les seves condicions, requereix d’un altre tipus 
de tractament només se li facilitarà si els serveis assistencials que l’hagin derivat 
al CUV accepten, prèviament i per escrit, l’informe i el pressupost elaborat pel 
CUV. Cal que aquest informe justifiqui la necessitat de l’actuació i que figuri el 
pressupost associat a aquest tipus de tractament. 
 
2. Obligacions de les parts 
2.1 Obligacions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
El CUV atendrà als pacients seleccionats per l’Ajuntament de Canet de Mar 
sempre i quan el volum dels pacients remesos no impliqui la seva saturació. El 
CUV es reserva el dret de limitar el número de pacients atesos per període lectiu 
per tal d’assegurar la seva correcta atenció. Aquesta atenció es realitzarà en el 
marc de les pràctiques de les diverses activitats acadèmiques i sempre amb la 



 

presència, supervisió i control d’un professor o professora de l’àrea d’òptica i 
optometria. 
 
A cada pacient se li dispensaran, gratuïtament, les prestacions d’un examen 
optomètric i, si s’escau, una revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de 
patologies oculars, així com els mitjans necessaris per la neutralització de les 
disfuncions visuals (ulleres o lents de contacte) , sempre i quan això sigui 
necessari (des d’un punt de vista professional i tècnic), possible i sotmès a la 
disponibilitat d’aquests mitjans. 
 
Per tal de subministrar els sistemes compensadors al pacient, el CUV facilitarà a 
l’Ajuntament de Canet de Mar un imprès que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà 
de tornar al CUV amb el nom i la signatura delresponsable i el segell de l’entitat. 
 
2.2 Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
L’Ajuntament de Canet de Mar estableix els criteris i el model de selecció de les 
persones beneficiàries d’aquesta iniciativa segons els requisits que estableixin, i 
remet al CUV els pacients seleccionats. 
 
És competència de l’Ajuntament de Canet de Mar establir, en col·laboració amb 
el CUV, els contactes necessaris per poder portar a terme aquest Conveni amb 
els organismes socials, i pel reconeixement del mateix a efectes de labor social. 
 
3. Metodologia i programa de treball 
El CUV estableix els criteris pel subministrament dels materials òptics, i es 
compromet a sol·licitar ajuts a les empreses del sector. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar col·labora amb una aportació única per usuari o 
usuària de 27.- euros (exempts d’IVA, d’acord amb la legislació vigent), en 
concepte de les actuacions descrites en la clàusula 1 del present conveni de 
col·laboració. Aquesta quantitat serà objecte de revisió anual, prèvia sol·licitud 
del CUV. Si les parts no pacten el contrari, cada any l’aportació s’augmentarà 
d’acord amb l’IPC. 
 
En el cas que el pacient o la pacient requereixi, a criteri del professional o la 
professional, un altre tipus d’actuació o tractaments, el coordinador de l’àrea 
clínica del CUV es posarà en contacte amb la persona designada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar per tal d’establir si aquest es fa càrrec de part o de 
la totalitat del cost del tractament i en quines condicions. 
 
L'abonament de les quantitats relatives a les actuacions realitzades per part del 
CUV s'ha de fer, prèvia presentació a l’Ajuntament de Canet de Mar de la relació 
detallada de les persones beneficiàries, juntament amb la descripció dels 
actuacions realitzades a cadascuna d’aquestes persones, en les factures que 
s’emetran amb periodicitat semestral, detallant l'import total de cadascuna de les 
prestacions realitzades. 
 
Per a tota mena d'assumptes relacionats amb la gestió administrativa i 
econòmica d'aquest contracte, l’Ajuntament de Canet de Mar s'ha d'adreçar al 
Centre de Transferència de Tecnologia (en endavant, CTT), Edifici Campus, C/ 
Colom, 2, CP 08222, Terrassa. 
 
 



 

4. Equip humà 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració es 
construeix un equip de treball mixt format per personal tècnic del l’Ajuntament de 
Canet de Mar i del CUV. 
 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Per part de la UPC, la persona responsable del present Conveni és el professor o 
professora que exerceixi la Direcció tècnica del Centre Universitari de la Visió, 
com a centre sanitari extrahospitalari autoritzat i inscrit en el Registre de Centres, 
Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya amb el codi E08792243, amb domicili al passeig Vint-i-dos de juliol, 
660 de Terrassa, C.P. 08222 (telèfon de contacte 93 739 83 49). 
 
Les persones directament implicades en el desenvolupament del projecte són el 
responsable del conveni, per part de la UPC i el coordinador de l’Àrea Clínica del 
CUV. 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, la persona responsable del present 
Conveni és Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde, carrer Ample, 11, C.P. 08360, 
Canet de Mar. 
 
La persona directament implicada en el desenvolupament del projecte serà la 
coordinadora de Serveis Socials Núria Gibert Llobet. 
 
5. Vigència d’aquest Conveni 
El Conveni de col·laboració entre les dues entitats serà vigent des del moment de 
la seva signatura i tindrà una durada inicial de quatre (4) anys, si bé serà 
prorrogable per successius períodes de dos (2) anys, excepte en cas de 
denúncia per qualsevol de les parts amb una antelació mínima per escrit de 
seixanta (60) dies naturals a la seva data d’acabament. En aquest cas, les parts 
es comprometen a finalitzar totes les activitats i compromisos vigents en el 
moment de la denúncia o extinció del present Conveni. 
 
6. Protecció de dades de Caràcter Personal 
Les parts s’obliguen i es comprometen a adoptar les mesures d’índole tècnica i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En 
especial, les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i més concretament amb la Llei 
Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal (LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desplegament de la LOPD ( RLOPD). 
 
Les mesures adoptades hauran d’estar en consonància amb l’estat de la 
tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els riscos als qual són 
exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Alhora, es procurarà en tot moment adoptar les mesures de dissociació de les 
dades personals i les dades clíniques, a fi de garantir l’anonimat de les dades 
utilitzades. 
 



 

Totes les dades de caràcter personal a què es tingui accés, com a conseqüència 
de l’execució del present Conveni, únicament podran ser aplicades o utilitzades 
exclusivament per al compliment de les finalitats per a les quals han estat 
cedides, sense que en cap cas puguin ser utilitzades, cedides o lliurades per a 
cap altre ús o destinació diferent a l’estipulada. 
 
7. Autoria, responsabilitat, i propietat intel·lectual i/o industrial 
a) Autoria 
En tot document que no sigui d'ús intern a la UPC o a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, es respectarà sempre la menció dels autors del projecte. 
 
b) Responsabilitat 
Pel què fa referència als actes mèdics que s’executin a l’empara d’aquest 
Conveni, la UPC es compromet a exigir que tots els facultatius que intervinguin 
en el desenvolupament d’aquest Conveni tinguin la capacitat, la competència i 
l’acreditació suficient per intervenir-hi, i que estan coberts per l’oportuna 
assegurança de responsabilitat civil a l’empara del que preveu l'article 46 de la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
 
D’altra banda, també d’acord amb l’esmentada llei, la UPC es compromet, sota la 
fórmula que estimi adient, a contractar i tenir vigent la pòlissa d’assegurança 
corresponent per aquest concepte, per aquells actes mèdics que, a l’empara 
d’aquest Conveni, es portin a terme al Centre Universitari de la Visió. 
 
c) Propietat intel·lectual i/o industrial 
En el cas que de les activitats desenvolupades a l’empara d’aquest Conveni 
sorgeixi una invenció, disseny o treball que pugui ser susceptible de protecció, la 
UPC, com autora legal de les mateixes, sol·licitarà i realitzarà els tràmits 
necessaris per a obtenir la protecció dels Drets de Propietat Intel·lectual i 
Industrial, com patents, models d'utilitat, etc., que pogués correspondre'l, vetllant 
per la seva invulnerabilitat. 
 
d) Explotació comercial futura 
En el cas que en el desenvolupament de les activitats a l’empara d’aquest 
Conveni, la UPC resulti propietària de Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, 
decidirà en cada cas, la via/vies o maneres d'explotació comercial futura dels 
Coneixements i Resultats obtinguts arran de les esmentades activitats. 
 
8. Ús de la imatge de les entitats participants 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts una de les entitats consideri necessari fer ús del logotips de l’altra 
entitat, aquesta haurà de demanar prèvia autorització per escrit. 
 
Les sol·licituds a la UPC es dirigiran a través del Servei de Comunicació i 
Promoció. Les sol·licituds a l’Ajuntament de Canet de Mar es dirigiran a través de 
la coordinadora de Serveis Socials. 
 
En la sol·licitud s’haurà d’especificar l’aplicació corresponent (sigui gràfica o 
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o 
usos pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas 
podrà superar la vigència del present Conveni. 



 

 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de les entitats 
hagi de tenir caire lucratiu per l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el 
corresponent contracte de llicència de marca. 
 
9. Resolució 
Les parts podran denunciar o modificar el present Conveni en qualsevol moment 
per acord mutu, i es comprometen a tramitar els expedients corresponents en 
cada cas per fer efectius els acords presos. 
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest acord permetrà a la part 
perjudicada a optar per exigir el compliment o la resolució. 
 
10. Litigis 
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués 
correspondre i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a les 
qüestions que poguessin sorgir en el present Conveni. 
 
11. Acceptació 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord a la ciutat i 
data de l'encapçalament, per duplicat i a un sol efecte. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Universitat Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de 
persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 405 euros, destinada a sufragar el cost del 
possibles destinataris d’aquest servei. Aquesta despesa queda supeditada a 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici de l’any 2013. 
 
TERCER.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Canet de Mar a la 
senyora Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials, perquè formi part 
de l’equip de treball que es crearà per al seguiment del desenvolupament 
d’aquest conveni. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
13.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 DE NOVEMBRE 
DE 2012 
 
Núm. Data Resum 
1232 05/11/2012 Incoació expedients trànsit 
1233 05/11/2012 Modificació pressupost mitjançant ingressos 



 

Núm. Data Resum 
1234 06/11/2012 Resolució sancionador civisme DJM 
1235 06/11/2012 Resolució sancionador civisme restaurant La Gatzara 
1236 06/11/2012 Incoació sancionador civisme a JR 
1237 06/11/2012 Despeses setmanals 
1238 07/11/2012 Autorització fira d'antiquaris i brocanters , dia 18 de novembre 
1239 07/11/2012 Terrassa hivern Can Xandri 
1240 07/11/2012 Terrassa hivern El Gra 
1241 07/11/2012 Devolució fiança el Celler de la Vila 
1242 07/11/2012 Modificació de pressupost mitjançant generació d'ingressos 
1243 07/11/2012 Imposició primera multa ordre d'execució Hotel Carlos 
1244 07/11/2012 Autorització envelat als veïns del casc antic 
1245 07/11/2012 Autorització envelat penya barcelonista 
1246 08/11/2012 Nomenament col·laboradors Ràdio Canet membres del Consell de 

Govern 
1247 08/11/2012 Autorització venda castanyes entitat Adak 
1248 08/11/2012 Manament a justificar 
1249 09/11/2012 Contractació redacció projecte i direcció faculttativa obres escola de 

música 
 
14.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
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. 
 
14.1.- ACCEPTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE DESPESES PROGRAMA 
COMPLEMENTARI SUPORT A LA SOLVÈNCIA DE GARANTIA DE LA 
PRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS 
 
Atès que el Ple de la diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Ple Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (BOP de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com 
a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Atès que el Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla es posin a disposició dels destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, catàlegs de concertació i 
Programes complementaris. 



 

 
Atès que els Programes complementaris són instruments específics elaborats 
de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes 
econòmics de les situacions d’emergència i urgències conjunturals. 
 
Atès que, juntament amb la línia de cooperació esmentada en el paràgraf 
anterior, la diputació ha dut a terme enguany actuacions diferents que 
incideixen en la cooperació econòmica amb els ens locals i, més concretament, 
en l’àmbit de la despesa corrent, en ser aquest tipus de despesa la menys 
susceptible a reduccions a curt termini. 
 
Atès que la Diputació, amb la voluntat d’assegurar la continuïtat en el 
funcionament i en la prestació dels serveis públics per part dels municipis de 
l’àmbit territorial de la Diputació, la Junta de Govern va aprovar, en data 8 de 
novembre d’enguany, els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar i regular el Programa complementari “Suport a la Solvència 
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics 
Locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
SEGON.- Aprovar el règim de concertació del Programa complementari “Suport 
a la Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de 
Serveis Públics Locals”, d’acord amb les següents normes: 
 
RÈGIM DE CONCERTACIO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI “SUPORT A LA 
SOLVENCIA ECONOMICA LOCAL” 
 
Article 1. Objecte. 
 

1.1. L’objecte del present regim de concertació es regular les condicions generals 
de participació i de desenvolupament del Programa complementari “Suport 
a la Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de 
Serveis Públics Locals”, creat en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015.” 

 
1.2. Per mitja d’aquest Programa complementari es pretén donar resposta, de forma 

eficaç, ràpida i contingent, a les necessitats derivades del context de crisi 
econòmica i de la situació d’insuficiència financera en què es veuen 
immersos els Governs Locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, especialment els municipis; amb la finalitat de contribuir a fer 
efectiva la seva reactivació econòmica i garantir el manteniment i la 
prestació adequada i suficient dels serveis i activitats que siguin de la seva 
competència, essencialment els que tinguin la consideració de serveis 
mínims o obligatoris, d’acord amb el que disposa la legislació en matèria de 
règim local. 

 
Article 2. Destinataris. 
 



 

Podran ser destinataris i, en el seu cas, beneficiaris dels ajuts econòmics inclosos en el 
marc d’aquest Programa complementari els municipis i entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que, havent-se 
prèviament formalitzat l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, compleixin tots els requisits establerts en aquest Pla i acceptin, per escrit i 
formalment, la concessió dels recursos econòmics corresponents. 
 
S’exceptuen de l’àmbit del present règim de concertació els municipis de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat, que es relacionaran amb la Diputació de Barcelona de forma 
convencional i bilateral. 
 
Article 3. Distribució de recursos. 
 
El Programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la 
Prestació Adequada de Serveis Públics Locals” que tindrà una vigència plurianual en 
els exercicis de 2012 i 2013, es dota amb 39.674.733,48 euros per a municipis i entitats 
municipals descentralitzades distribuïts de la forma següent: 
 
2012: 19.837.366,74 EUR. 
2013: 19.837.366,74 EUR. 
 
Article 4. Recursos econòmics objecte de concertació. 
 

4.1. Els recursos econòmics que la Diputació de Barcelona ofereix als destinataris 
en el marc d’aquest Programa complementari s’articulen com a fons de 
prestació, en la mesura que es tracta de transferències dineràries 
distribuïdes d'acord amb el criteri d'atendre amb especial consideració els 
municipis petits i mitjans expressat al Protocol General del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aplicant el criteri de població (euros per 
habitant) i una quantitat fixa per trams en funció de la població del municipi. 
Els municipis de més de 100.000 habitants percebran una quantitat 
predeterminada d’1.000.000 d’euros. 

 
4.2. Són susceptibles de ser finançades, mitjançant els recursos oferts en el marc 

del present programa complementari, les despeses que s’hagin generat en 
l’exercici de l’anualitat corresponent que responguin a la naturalesa del 
servei o activitat a realitzar. Aquests recursos es destinaran a assegurar la 
continuïtat i el manteniment de la prestació de serveis dels ens locals, 
especialment dels que tinguin la consideració de serveis mínims o 
obligatoris. 

 
4.3. Es consideren despeses de serveis o activitats susceptibles de concertació les 

següents: 
 

- Despeses de personal (capítol 1). 
- Despeses corrents en béns i serveis (capítol 2). 
- Transferències corrents (capítol 4). Nomes aquelles que es facin 

en favor d’ens instrumentals gestors de serveis públics. 
- Passius Financers (capítol 9). 

 
4.4. Es requisit indispensable a l’hora d’escollir les despeses que seran objecte de 

cobertura amb els recursos oferts en el marc del present programa 
complementari, que es tracti de despeses derivades directament del 



 

manteniment de la prestació d’un servei o de la realització d’una activitat 
que responguin a l’exercici d’una competència pròpia dels ens locals, en els 
termes exposats a l’apartat 4.2 d’aquest article, que no tinguin un 
finançament finalista. 

 
Article 5. Procediment de concessió. 
 
El procediment de concessió dels recursos econòmics objecte del present Programa 
complementari es farà mitjançant el sistema de concessió directa, ates que es tracten 
de recursos econòmics atorgats com a fons de prestació, de conformitat amb les 
estipulacions de la clàusula 12 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015.” 
 
Article 6. Responsable de la gestió. 
 
L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió del present 
Programa complementari es l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns. 
 
Article 7. Elegibilitat. 
 
S’estableix un període d’elegibilitat d’aquest Programa complementari comprès entre 
l’1/01/2012 i el 30/09/2013, ambdós inclusivament. 
 
Article 8. Acceptació i justificació. 
 

8.1. Per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es requereix 
que els ens beneficiaris, abans del 21/12/2012, formulin de manera 
expressa la seva acceptació dels fons concedits i manifestin la seva 
conformitat amb tots els termes i condicions de concessió establerts en el 
marc d’aquest Programa. 

 
8.2. A aquests efectes, es posarà a disposició dels ens un model normalitzat 

d’acceptació dels fons i de conformitat amb les condicions de prestació. 
 

8.3. Els beneficiaris disposen, com a màxim, fins el 21/12/2012 per presentar la 
justificació de les actuacions objecte de les ajudes corresponents a 
l’anualitat de 2012, juntament amb l’acord relatiu a l’acceptació de l’ajut 
segons model formalitzat i aprovat. Així mateix, disposaran fins 31/10/2013 
per presentar la justificació de les actuacions objecte de les ajudes 
corresponents a l’any 2013. 

 
8.4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, caldrà que l’ens 

beneficiari presenti al Registre General de Diputació el model normalitzat 
d’acceptació i justificació de despeses, aprovat a l’efecte. 

 
Article 9. Pagament. 
 

9.1. El pagament de cada anualitat de l’aportació de la Diputació a favor dels 
beneficiaris es farà efectiu, una vegada s’hagi presentat la justificació de les 
actuacions. 

 



 

9.2. Es procedirà, per part de la Diputació de Barcelona, a exigir el reintegrament, 
total o parcial, dels imports concedits als ens beneficiaris, quan concorri 
alguna de les circumstancies següents: 

 
a) El fet d’haver obtingut els recursos econòmics falsejant els requisits i condicions 

exigides per a la seva concessió, o ocultant aquelles circumstancies que ho 
haguessin impedit, sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin 
pogut incórrer. 

b) L’incompliment dels objectius pels quals es van concedir els recursos 
econòmics. 

c) La resistència, excusa o negativa del beneficiari a sotmetre’s a les actuacions 
de comprovació i control financer efectuades per part de la Diputació de 
Barcelona. 

d) L’incompliment de les obligacions de l’ens en tant que beneficiari dels recursos 
concedits en el marc del present programa complementari. 

 
9.3. Els ens beneficiaris, en els supòsits contemplats a l’article anterior, estaran 

obligats a reintegrar a la Diputació de Barcelona, en tot o en part, les 
quantitats percebudes més els interessos de demora corresponents. 

 
Article 10. Liquidació del Programa. 
 

10.1. Transcorregut el termini màxim de justificació de cada anualitat d’aquest 
Programa Complementari, s’aprovarà la seva liquidació provisional, mitjançant 
la qual s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per 
esmenar els defectes existents. 

 
10.2. Transcorregut el termini anterior, s’aprovarà la liquidació definitiva del 

present Programa complementari, amb la revocació, total o parcial, dels ajuts 
no justificats. 

 
Article 11. Regim jurídic. 
 
De conformitat amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, d’acord amb la qual les subvencions que integren 
plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i 
cooperació municipal es regeixen per la seva normativa especifica, resultant d’aplicació 
supletòria les disposicions de l’esmentada Llei, és normativa especifica d’aquest 
Programa complementari el present règim de concertació i el Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2012-2015.” 
 
TERCER.- Aprovar la concessió del fons de prestació derivat del Programa 
complementari, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d’acord amb la distribució següent: 
 
Nom de l’ens locals NIF Codi XGL Aportació de la  Aportació  
      Diputació 2012  Diputació 2013 
Aj. Canet de Mar P0803900J 12/X/89485 70.854,69 €  70.854,69 € 
 
Vist i trobat conforme l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 



 

 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per a l’actuació 
Programa complementari “Suport a la Solvència Econòmica Local”, així com els 
termes i les condicions establertes en el Règim de concertació del Programa 
complementari “Suport a la Solvència i de Garantia de la Prestació Adequada 
de Serveis Públics Locals”. 
 
Aquest ajut consisteix en una aportació de la Diputació de Barcelona de 
70.854,69 € per a l’any 2012 i la mateixa quantitat per a l’any 2013. 
 
SEGON.- Reconèixer que l’Ajuntament de Canet de Mar, en el període de l’1 de 
gener de 2012 al 22 de novembre del 2012, ha reconegut obligacions 
originades pel manteniment i la prestació adequada i suficient dels serveis de la 
seva competència, especialment dels que tenen la consideració de serveis 
mínims o obligatoris, sense finançament finalista, els quals s’han executat 
durant el termini establert i pels conceptes elegibles establerts en el Règim de 
concertació del Programa complementari de la Diputació per un import total 
superior a 70.854, 69 euros. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la 
Diputació de Barcelona a tots els efectes i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals. 
 
15.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


