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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE 
JUNY DE 2016 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 
contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 09.20 hores 
Hora que acaba: 10,30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, interventor. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació, si s’escau, de les actes, de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 

data  08.06.16 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Aprovació conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Ajuntament de Canet de Mar per 

exhibir l’exposició itinerant “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica” 
6) Acceptació d’actuacions sol·licitades en el marc del règim regulador del catàleg de 

serveis de l’any 2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” “Recull d’Activitats 
per als Serveis Locals d’Ocupació: Persones i Empreses – núm. 2/RASLO/16 

7) Donar compte de la relació de decrets del 30 de maig al 3 de juny de 2016  (núm. 487 al 
núm. 536) 

8) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 08.06.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 8 de 
juny de 2016 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. 
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES MUNICIPALS 
 
2.1.- Comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, de data 10 de 
juny de 2016, en relació al Recurs: 207/2016-5 Procediment: Autorització entrada en el 
domicili de la Riera del Pinar, núm. xx, de Canet de Mar. 
 
Se’n dóna compte de la concessió de l’autorització per part del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona. 
 
2.2.- S’acorda completar la denúncia feta per l’Ajuntament de Canet de Mar en data 
21.04.2016, relacionada amb un atac informàtic als servidors de la Corporació, amb 
l’aportació d’una documentació relacionada per tal que continuï la investigació policial 
(s’adjunta còpia de la denúncia). 
 
2.3.- Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, 
de dates 13.06.2016 i 14.06.2016, en relació a la retirada d’estelades en edificis públics i 
col·legis electorals. 
 
S’acorda trametre a la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, un comunicat dient que s’ha 
donat compliment de l’acord d’aquesta Junta de data 13 de juny de 2016. 
 
Es dóna per assabentat de l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar de data 14 
de juny de 2016, relatiu a la col·locació de símbols partidistes en període electoral. 
  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  15 de juny de 2016, de l’Ajuntament  per import de 
34.088,46  €, corresponent a la relació F/2016/36.  
 
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 2016, que fou aprovat definitivament  pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 9 d’abril, 
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’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  15 de juny de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 34.088,46 €, corresponent a la relació F/2016/36.   
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la proposta d’acord a la Junta de Govern d'atorgament d'ajudes socials en relació 
BSGG/22/2016, de 14 de juny, per import de 2.576,47 € 
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Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, 
d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en l’article 25.2.e 
l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb càrrec a 
la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social 
 
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. 743/2015, de 19 de 
juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent 
Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/22/2016, atorgant les quantitats que 
s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
0106 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 750,00 
0108 I.M.G. despeses habitatge - subministraments - LLUM 46,55 
0109 M-S. E. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 325,00 
0110 M.E. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 300,00 
0111 A.H.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 73,31 
0113 S.M.P. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 370,00 
0115 S.A.G. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 450,00 
0116 A.M. allotjament urgències/pensió 250,00 
0117 M.G.Ll. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 11,61 

Import total relació BSGG/22/2016 2.576,47 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 48021 del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR AMB LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER EXHIBIR L’EXPOSICIÓ ITINERANT “CATIFES DE CIMENT. EL 
MÓN DE LA RAJOLA HIDRÀULICA” 
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Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als municipis de la 
província, tot col·laborant en diferents àmbits, essent un d’ells el de la cultura. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, ve 
desenvolupant estratègies de suport i cooperació amb les polítiques culturals municipals de 
la província de Barcelona i disposa de programes d’exposicions itinerants adreçades 
preferentment als museus integrats dins la Xarxa de Museus Locals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni de 
Sitges han signat un conveni en data 10 d’abril de 2015 per a la promoció de l’exposició 
“Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica”, amb l’objectiu de posar a l’abast dels 
museus de la província de Barcelona un producte de qualitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, adherit a la Xarxa de Museus Locals, està interessat 
en participar de la itinerància d’aquesta exposició per exhibir-la a la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner de Canet de Mar. 
 
Atès que en aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació entre 
ambdues institucions per tal de fixar les condicions d’instal·lació d’aquesta mostra itinerant. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Cultura, que es transcriu a continuació: 
 

Assumpte: Informe per a l’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a 
l’exhibició de l’exposició “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica” a la Casa 
museu Ll. Domènech i Montaner. 
 
Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar informa que: 

 
La Casa museu Ll. Domènech i Montaner ha programat l’exposició “Catifes de ciment. El 
món de la rajola hidràulica” produïda per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sitges 
i el Consorci de Patrimoni de Sitges, que restarà a la Casa museu del 14 de juny al 20 de 
setembre de 2016. Per tal de dur a terme aquesta exposició cal aprovar i signar el conveni 
de referència en aquest expedient en el que s’estableixen unes condicions de les quals es 
pot informar el següent: 
 

- El conserge de la Casa museu serà la persona que donarà suport a les tasques de 
transport, embalatge, desembalatge, muntatge i desmuntatge tal i com es demana als 
punts primer i segon de l’annex del conveni. 

- La sala jardí on s’exposa compleix les condicions ambientals requerides en el 
conveni, la temperatura se situa entre els 18 i 24 graus i la humitat relativa una mitjana 
anual de 59%. La previsió en els mesos que estarà l’exposició (de juny a setembre) és 
que pugi la temperatura i baixi l’humitat. En cas que sigui necessari tenim els aparells 
deshumificadors. 

- La il·luminació de la sala la realitza l’empresa de muntatge i desmuntatge i per tant 
no superarà els 300 lux que estableix el conveni. 

- La Casa museu compleix totes les condicions de seguretat requerides: alarma 
connectada a la central, vigilància de la sala, acompliment de la normativa legal 
antiincendis, la prohibició de fumar i menjar dins de la sala i el pla d’emergència realitzat 
per l’empresa Risclab. 

- El coordinador de la Casa museu serà el responsable de realitzar l’informe de 
conformitat que s’estableix en el pacte cinquè de l’annax i que s’haurà de lliurar 10 dies 
naturals després del desmuntatge de l’exposició. 
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- El coordinador de la Casa museu és el representant designat per l’Ajuntament que 
forma part de la comissió de seguiment per facilitar l’acompliment d’aquest conveni. 
 
I per a què així consti signa el present. 

 
Vist el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de Barcelona que es transcriu 
a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  PER EXHIBIR L’EXPOSICIÓ 
ITINERANT “CATIFES DE CIMENT. EL MÓN DE LA RAJOLA HIDRÀULICA” 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, 
Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb el Decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 
2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les diputades i 
diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de les competències (publicat al BOPB 
de data 13 d’octubre de 2015), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 
13/11/15 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de data 26/11/15. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat per la Sra. Blanca Arbell Brugarola, 
alcaldessa d’aquest ajuntament, assistida per la secretaria del mateix Sra. Nuria Mompel 
Tusell.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Primer.- Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el 
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als 
municipis de la província, tot col·laborant en diferents àmbits, essent un d’ells el de la cultura. 
 
Segon.- Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, ve 
desenvolupant estratègies de suport i cooperació amb les polítiques culturals municipals 
de la província de Barcelona i disposa de programes d’exposicions itinerants adreçades 
preferentment als museus integrats dins la Xarxa de Museus Locals. 
 
Tercer.- Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni 
de Sitges han signat un conveni en data 10 d’abril de 2015 per a la promoció de 
l’exposició “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica”, amb l’objectiu de posar a 
l’abast dels museus de la província de Barcelona un producte de qualitat. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, adherit a la Xarxa de Museus Locals, està 
interessat en participar de la itinerància d’aquesta exposició per exhibir-la a la Casa 
Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- En aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació 
entre ambdues institucions per tal de fixar les condicions d’instal·lació d’aquesta mostra 
itinerant. 
 
Sisè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de Presidència de la Diputació 
de Barcelona de data ..............................  
 



S/iu 

 
6 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Setè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió de data 15 de juny de 2016. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de mostrar l’exposició itinerant “Catifes de ciment. El 
món de la rajola hidràulica” a les dependències de la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar. 
 
Segon.- Dates de presentació de l’exposició 
L’exposició “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica”, romandrà a les 
dependències de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar entre el 14 
de juny i el 20 de setembre de 2016. Les dates d’inauguració i cloenda es fixaran de mutu 
acord dins el període assenyalat.  
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, es compromet a: 
 
- Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles per tal que l’exposició 
itinerant “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica” pugui ser exhibida a les 
dependències de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. 
 
- Assumir a càrrec del pressupost corporatiu, i fins a un import màxim de DOS MIL 
CINQUANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.059,50 €) les despeses 
relatives al transport i muntatge de l’exposició a la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar Aquestes despeses es satisfaran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40102/33300/22792. 
 
- Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
- Donar compliment als requeriments expressats al plec de condicions generals de 
préstec de l’exposició “Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica” que s’adjunten 
com annex i que fan referència a l’assegurança, embalatge i transport, manipulació i 
conservació pel personal especialitzat, condicions d’instal·lació i vigilància, condicions 
ambientals assenyalades per a les peces, pagament de despeses, etc. 
 
- Assumir a càrrec del seu pressupost les despeses corresponents al desmuntatge, el 
cost del qual ascendeix a MIL EUROS (1.000,00 €) de conformitat amb el detall que s’inclou 
a la clàusula tretzena del plec de condicions adjunt. 
 
- Assumir les despeses corresponents a la impressió i distribució dels materials de 
difusió i de forma opcional les derivades de les activitats didàctiques i complementaries 
que es vulguin programar. Així com les despeses especials que puguin sorgir. 
 
- Fer constar en la informació promocional de l’exposició, la participació i el suport de 
l’Ajuntament de Sitges, el Consorci de Patrimoni de Sitges i la Diputació de Barcelona, 
mitjançant la inclusió dels respectius logotips.  
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- Lliurar a la Diputació de Barcelona un informe de conformitat amb l’assistència 
prestada, d’acord amb les especificacions del pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
- Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Cinquè.- Informe de conformitat 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, un cop finalitzats els treballs contractats per la Diputació 
de Barcelona referents a les operacions de transport i muntatge de l’exposició objecte 
d’aquest conveni, haurà de lliurar un informe conforme s’han dut aquests treballs a plena 
satisfacció per tal que la Diputació de Barcelona pugui iniciar els tràmits de pagament als 
proveïdors pels serveis encarregats. El termini de lliurament d’aquest informe a la 
Diputació de Barcelona serà com a màxim de 10 dies naturals des de la data de 
finalització dels treballs. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
Per a resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es crea 
una comissió de seguiment integrada pels següents membres: 
 
- Un representat designat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona. 
- Un representat designat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres. 
 
Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva vigència 
fins el 30 de setembre de 2016. 
 
Vuitè.- Causes d’extinció 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a 
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del 
conveni. 
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 
conveni. 
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 
 
Novè.- Modificacions 
 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni 
haurà d’ésser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un document que 
s’adjuntarà al present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
Desè.- Resolució de conflictes 
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Per a les discrepàncies en l’execució o interpretació del present conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. No obstant, 
en cas de discrepància irresoluble, les dues parts accepten la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
al capítol 2 del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, així com el capítol 1 del Títol VII del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest document per 
duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
ANNEX: CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC DE L’EXPOSICIÓ “CATIFES DE 
CIMENT. EL MÓN DE LA RAJOLA HIDRÀULICA” 

L’empresa Intervento serà l’encarregada del transport, coordinació i seguiment de les 
tasques tècniques relacionades amb l’embalatge, transport i muntatge de l’exposició. 
 
La descàrrega dels camions s’haurà de realitzar immediatament després de l’arribada, 
que s’haurà de preveure per un mínim de 3 dies abans de la inauguració de l’exposició. El 
transport de retorn s’intentarà organitzar com a màxim 2 dies després de la clausura de 
l’exposició. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a què una persona del seu equip tècnic 
estigui present durant les tasques de descàrrega i càrrega, i confirmi l'estat de conservació 
de l’exposició en el moment del desembalatge i embalatge. 
 
Segon.- Embalatge, desembalatge, muntatge i desmuntatge 
 
L’empresa Intervento serà l’encarregada del muntatge. Aquesta empresa s’encarregarà de 
muntar i desmuntar tots els altres elements de l’exposició.  
 
El muntatge està previst tingui una durada de tres dies i dos dies el desmuntatge. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es responsabilitza de què una persona responsable de 
l’espai receptor hi sigui present durant les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l’exposició. Així com també es responsabilitzarà de què una persona amb coneixements 
suficients sobre les infraestructures de l’espai expositiu pugui donar, si és necessari, suport a 
l’empresa de muntatge i desmuntatge. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es farà càrrec del magatzem dels embalatges de la mostra 
mentre duri l’exposició. 
 
Tercer.- Correus 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural  i el Consorci del Patrimoni de Sitges designaran els seus 
respectius correus que es desplaçaran a l’espai expositiu de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner de Canet de Mar perquè supervisin tant el desembalatge de 
l’exposició com l’estat de conservació de la mostra. Al final de l’exposició, aquests correus es 
desplaçaran novament a l’espai expositiu de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de 
Canet de Mar per supervisar de nou l’estat de conservació. Cas que es produeixi alguna 
incidència, l’anotaran en un full de seguiment i en faran un informe detallat, si s’escau. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a què un responsable de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar confirmi l'estat de conservació de l’exposició 
en el moment d'arribada i de sortida. 
 
Quart.- Conservació i seguretat 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de garantir les condicions de seguretat i conservació 
d’acord amb les següents prescripcions tècniques. La Diputació de Barcelona es reserva el 
dret de demanar al centre receptor de l’exposició tota la informació que cregui convenient 
per assegurar-se que l’edifici reuneix totes les condicions de conservació i seguretat 
necessàries. 
 
La sala on s’exposi han de garantir que l’espai ofereix les següents condicions ambientals: 
 
- Mantenir la temperatura i humitat relatives necessàries i que se situïn als 22ºC (+/-
2ºC) i els 50%. (+/- 5%) 
- Per evitar humitats no es podrà fer el muntatge abans de passades 96 hores després 
de pintar la sala. 
- És necessari el control de la humitat amb aparells mesuradors i deshumidificadors si 
cal.  
- La il·luminació s’haurà d’adaptar a les necessitats dels materials que s’exposen: 

Catàlegs amb il·lustracions: 50/60 lux amb filtre UV incorporat 
Pintures, oli sobre tela: 150-200 lux 
Rajola hidràulica: fins a 300 lux 

- La il·luminació s’ha d’apagar quan l’exposició no està oberta al públic. 
 
Les condicions de seguretat requerides són: 
 
 Alarma connectada a central o policia en horari de tancament de públic. 
 Vigilància de sala amb l’exposició oberta al públic. 
 Acompliment de la normativa legal antiincendis. Detectors de fum i foc, amb extinció 
de foc per gasos o pols, no amb aigua. 
 Prohibició de fumar i de consumició de begudes i aliments en les sales d’exposicions 
o llocs d’emmagatzematge de les obres. 
 Les diferents sales han de tenir un pla d’emergència; caldrà realitzar una revisió 
periòdica de les obres i netejar la sala. 
 
Qualsevol incidència i/o actuació sobre l’exposició haurà de ser comunicada a la Diputació 
de Barcelona o al Consorci del Patrimoni de Sitges que valoraran la necessitat d’enviar un 
correu al museu. Si s’hi observa qualsevol desperfecte o pèrdua, o hi ha qualsevol 
incident caldrà notificar-ho urgentment i per escrit a la Diputació de Barcelona o al 
Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
En cas que es requereixi, l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a què un 
responsable de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar faci el 
seguiment de l'estat de conservació de l’exposició i a comunicar qualsevol incidència que es 
produeixi. 
 
La manca de compliment d’aquestes condicions ambientals pot comportar la retirada 
immediata de l’exposició. 
 
Cinquè.- Assegurança  
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La cobertura asseguradora d’aquesta exposició s’ha inclòs en la pòlissa de danys 
materials que la Corporació té contractada amb la companyia Allianz, Compañia de 
Seguros y Reaseguros S. A.  (pòlissa núm. 362924811). El període de cobertura abasta 
fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Sisè.- Elements de difusió 
 
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de fer l’adaptació dels següents elements de difusió 
(díptic, cartell, banderola exterior,  invitació digital i fulls de sala en castellà, anglès) amb les 
dades que la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar li indiqui, facilitant 
aquesta adaptació en un document informàtic preparat per ser editat. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’haurà de fer càrrec de la impressió i distribució d’aquests 
materials, d’acord amb els criteris assenyalats per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, així com de les corresponents despeses. A excepció de les 
despeses corresponents a la producció de la banderola exterior que seran assumides per 
Diputació de Barcelona, a través de la seva Direcció de Comunicació. 
 
La Diputació de Barcelona, si l’Ajuntament de Canet de Mar s’acull a l’opció de vincular el 
patrimoni del seu municipi amb el món de la rajola hidràulica, s’encarregarà de produir el 
vinil, el text del plafó i les cartel.les d’aquest àmbit específic i assumirà les corresponents 
despeses. 
 
El disseny i l’edició de la invitació en paper anirà a càrrec dels equipaments peticionaris de 
l’exposició . El contingut de la invitació es realitzarà a partir d’un model facilitat per l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Les invitacions hauran de ser validades per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a presentar les proves a l’Oficina de 
Patrimoni Cultural abans de la seva impressió de tots els materials de difusió extra que 
tingui interès de produir a fi que aquesta pugui comprovar-ne la correcta aplicació, tant de 
la imatge gràfica com dels crèdits. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a fer-ne la màxima difusió possible entre els 
ciutadans dels seu municipi, especialment a través dels centres d’ensenyament i de les 
entitats culturals del municipi. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de lliurar per correu postal amb 10 dies d’antelació 5 
jocs  de tots els materials editats a l’Oficina de Patrimoni Cultural - Diputació de Barcelona 
(Carrer Comte d’Urgell, 187 - 08036 Barcelona). 
 
Setè. - Documentació 
 
El senyor Jordi Griset, el qual ha contribuït a la realització de l’exposició gràcies el préstec 
de catàlegs i rajoles hidràuliques de la seva col·lecció particular, ha editat un llibre sobre 
aquest tema que dur per títol “L’art del mosaic hidràulic a Catalunya”. Els museus 
interessats en tenir en dipòsit exemplars del mateix hauran de posar-se en contacte per 
fer la petició amb Viena Edicions. 
Totes les gestions relacionades amb aquest dipòsit seran entre Viena Edicions i el museu 
sol·licitant. 
 
Vuitè.- Drets de reproducció i fotografies 
 
La Diputació de Barcelona assumirà el cost dels drets de reproducció de les obres que 
s’escaigui, fins i tot els dels materials impresos i produïts per l’espai receptor, així com també 
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tots els costos dels drets d’exhibició i comunicació pública de les obres en les sales 
d’exposicions. 
 
Es permet la realització de fotografies i filmacions de les obres que integren l’exposició. 
 
Novè.- Activitats complementàries 
 
Les activitats complementàries són de caràcter optatiu i les despeses que se’n derivin van 
a càrrec dels museus sol·licitants.  
 
Desè.- Crèdits 
 
A totes les edicions i publicacions generals relacionades amb aquesta exposició hi haurà 
de constar la participació i el suport de l’Ajuntament de Sitges, el Consorci de Patrimoni de 
Sitges i la Diputació de Barcelona mitjançant la inclusió dels respectius logotips..  
 
En el cas d’edicions i publicacions específiques s’haurà d’afegir el logotip del museu o de 
l’ajuntament o organisme corresponent. 
 
Si s’escau, també constarà el nom i logotip d’altres possibles patrocinadors. 
 
Onzè.- Inauguració 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar decidirà si organitza o no acte inaugural i, en tot cas, anirà 
totalment a càrrec seu. 
 
Si n’organitza, l’Ajuntament de Canet de Mar haurà de comunicar-ho directament a 
l’Ajuntament de Sitges, el Consorci del Patrimoni de Sitges i a l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, i convidar a ambdues institucions a formar part de 
l’acte inaugural. 
 
Les invitacions hauran de ser revisades per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Dotzè.- Dades de públic i recull hemorogràfic  
 
Al final de l’exposició, i abans d’un mes un cop finalitzada l’exposició, la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner de Canet de Mar haurà de lliurar a l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona una breu memòria, ressenyant els següents aspectes: 
 
 Dades de públic (nombre total de visitants, número de grups concertats, total de 
visitants en grup, etc.). 
 
 Activitats complementàries (relació d’activitats, a qui s’adrecen, breu descripció, 
objectius i valoració de la seva realització). 
 
 Difusió (recull de premsa, tipus de difusió que es realitza, relació dels mitjans de 
comunicació amb qui es contacta, etc.). Tot aportant tres exemplars de tots els materials 
impresos que s’hagin realitzat amb motiu de l’exposició al seu municipi. 
 
Tretzè.- Distribució de despeses 
 
Les despeses ocasionades per l’exhibició de l’exposició “Catifes de ciment. El món de la 
rajola hidràulica” es distribuiran de la següent manera: 
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Despeses a càrrec de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural  

 
Despeses a càrrec de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Muntatge i transport: 2.059,50 €  

 
Desmuntatge: 1.000,00 € 

 
Assegurança 

 
Impressió i distribució dels materials de 
difusió. 

 
 

 
Activitats complementàries (opcional) 

 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura i Entitats, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar per exhibir l’exposició itinerant “catifes de ciment. el món de la rajola 
hidràulica”, que es transcriu en el cos d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb càrrec a la 
partida 31 33400 22609 del pressupost vigent per a aquesta 2016, de 1.000 euros, (RC 
número 5208). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que es considerin 
necessaris per dur-se a terme aquests acords. 
 
 
6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ACTUACIONS SOL·LICITADES EN EL MARC DEL 
RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2016, DEL PLA “XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” “RECULL D’ACTIVITATS PER ALS SERVEIS 
LOCALS D’OCUPACIÓ:PERSONES I EMPRESES – NUM 2/RASLO/16  
 
Atès que el Servei de Mercat de Treball (SMT) de la Diputació de Barcelona té la missió de 
promoure l'eficiència i impulsar la innovació del sistema públic local d'ocupació de la 
demarcació de Barcelona, tot afavorint-ne el dinamisme, la sostenibilitat i l'adequació a 
l'estructura territorial del mercat de treball. 
 
Atès que aquest servei ofereix suport tècnic i econòmic als ens locals per contribuir a reduir 
les taxes d'atur als territoris i fomentar la contractació estable. 
 
Atès que les actuacions i productes del Servei de Mercat de Treball volen potenciar la 
qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a través de la Xarxa de 
Serveis Locals d'Ocupació (SLO). 
 
Atès que un dels productes mes rellevant que es porten a terme en aquest eix de treball és el 
Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i empreses. Producte 
que ofereix 73 activitats, en format taller o sessió, que els ens locals poden incorporar a la 
seva oferta de serveis i contractar, d'acord amb les condicions previstes en aquest recurs, 
per oferir-les als seus usuaris i usuàries, és a dir, a persones demandants d'ocupació 
inscrites a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i a empresaris i empresàries, així 
com a responsables de recursos humans de les empreses usuàries dels SLO.  



S/iu 

 
13 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que mitjançant Decret 127/2016, de 18 de febrer de 2016, de l'Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’accions formatives en l’àmbit de polítiques de Mercat 
de Treball. 
 
Atès que l’esmentat decret indicava que es distribuiria el pagament corresponent a l’aportació 
municipal del 25% del cost sol·licitat amb càrrec a la partida 30 24100 22609 del pressupost 
de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2016, prèvia presentació de factura. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha notificat a aquest 
Ajuntament, en data 8 de juny de 2016 la resolució de la convocatòria  d’acord amb la relació 
aprovada corresponent a aquest ajuntament. 
 
Atès que mitjançant les retencions de crèdit 220160001640 de data 17 de març de 2016,  
220160002380 de data 5 d’abril de 2016 i 220160002379 de data 5 d’abril de 2016, s’han 
previst els imports necessaris per assumir el cost de les accions formatives atorgades de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació i la convocatòria 
de l’any 2016: 
 

Còdi XGL Actuació  Ajut atorgat 

16/Y/218098 Xarxes socials – comunica’t i comparteix 1.044,00 

16/Y/218100 Els primers passos amb l’ordinador i internet 1.044,00 

16/Y/218099 Una imatge val més que mil paraules. 600,00 

 

 TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA 2.688,00 

 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert en el 
Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 AL 27 DE MAIG 
DE 2016. (del núm. 453 al núm. 486) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia des del dia 
30 de maig al 3 de juny de 2016. (del núm. 487 al núm. 536) 
 
IIUSION_PLANTILLA] 
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Núm. Data Títol 

 
DE0487/2016 30/05/2016 RESOLUCIÓ RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL A.D.L 

DE0488/2016 30/05/2016 APROVACIÓ FACTURA MILENA 2/2016 

DE0489/2016 30/05/2016 Resolució recurs de reposició Coptalia, SA 
reclamació interessos de demora 

DE0490/2016 01/06/2016 Sessió de fotos i gravació projecte final de 
carrera MMB  

DE0491/2016 01/06/2016 Aprovació manament de pagament a justificar 

DE0492/2016 01/06/2016 CANVI DE MATERIAL DEL TAXISTA JPD 

DE0493/2016 01/06/2016 Ordre de suspensió d'obres sense llicència a la 
Riera del Pinar, xx 

DE0494/2016 01/06/2016 Imposició primera multa coercitiva per 
incompliment de suspensió d'obres al carrer 
Gram, xx 

DE0495/2016 01/06/2016 Desestimació al·legacions i atorgament termini 
de dos mesos a la Riera Buscarons, xx 

DE0496/2016 01/06/2016 concert de Rock carrer De la Font 

DE0497/2016 01/06/2016 Incoació expedient sancionador animals TRN 

DE0498/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador animals 
companyia ACM 

DE0499/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme OLP 

DE0500/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MHM 

DE0501/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador tinença animals 
ACM 

DE0502/2016 01/06/2016 Resolució expedient civisme DIM 

DE0503/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MB 

DE0504/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme GMG 

DE0505/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme ALG 

DE0506/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador ANP 

DE0507/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador animals 
companyia Ivan Arcas del Rio 

DE0508/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme FJGF 

DE0509/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme ARF 

DE0510/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MDP 

DE0511/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme JOG 

DE0512/2016 01/06/2016 Incoació expedient sancionador civisme MRO 
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DE0513/2016 01/06/2016 Incoació expedient sancionador civisme ACM 

DE0514/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MAMY 

DE0515/2016 01/06/2016 Incoació expedient sancionador civisme MRL 

DE0516/2016 01/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme PCGP 

DE0517/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador AGM 

DE0518/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MFN 

DE0519/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme AAO 

DE0520/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme NM 

DE0521/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme AADM 

DE0522/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme MSP 

DE0523/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme AB 

DE0524/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme EPC 

DE0525/2016 02/06/2016 Filmació cementiri amb dron 

DE0526/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme Dairon 
Luis Dubroca Duran 

DE0527/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme CSV 

DE0528/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme 
Raimundo Plaza Ramos 

DE0529/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme RPR 

DE0530/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme RPR 

DE0531/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme TGM 

DE0532/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme JPS 

DE0533/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme AA 

DE0534/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme JMS 

DE0535/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme ZT 

DE0536/2016 02/06/2016 Resolució expedient sancionador civisme DLDD 
[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
8.- 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 10,30 hores de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  


