
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 DE GENER DE 2006 

 
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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.54 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Incoació expedient d’adquisició directa caserna guàrdia civil 
4) Aprovació liquidacions taxa per ocupació de la via pública amb materials de 

construcció. 
5) Aprovació relació baixa de tributs per ocupació de terrenys d’us públic 
6) Atorgament subvenció comissió Sant Antoni Abad 
7) Adhesió conveni departament de Justícia 
8) Aprovació conveni col.laboració entre la Diputació i l’ Ajuntament per 



l’elaboració pla d’usos i dinamització casa museu. 
9) Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 
4 de gener de 2006 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, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 19 a 109 ambdós inclosos,  de la relació núm. 02/06 del 
pressupost ordinari de la corporació segons la relació adjunta i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
de  2005, prorrogat pel 2006, i de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 02/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 28.698,84 Eur.  
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- INCOACIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ DIRECTA CASERNA GUÀRDIA 
CIVIL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ve desenvolupant des de ja fa 
temps una política de recuperació de la façana litoral. Conseqüentment amb 
aquesta política s’ha encarregat la redacció d’un PEMU per tal d’aconseguir 
donar una continuïtat del poble amb la façana litoral. 
 
Atès que en aquest sentit s’intenta impedir que es construeixin blocs de 
pisos entre la Carretera Nacional II i la façana marítima pretenent ubicar-hi 
diferents espais de lleure i esbarjo per al gaudi general de tota la població. 
 
Atès que la finca que es pretén adquirir és l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil, que en aquests moments no es troba ocupada i que en estar ubicada 



just al front litoral de la nostra població permetrà seguir amb la política del 
govern destinada a preservar la façana marítima. 
 
Atès que la propietat d’aquesta finca correspon a l’Administració de l’Estat, 
en concret de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del  
 
Estado, la qual ha ofert la possibilitat d’adquirir-lo per compra venda i pel 
preu de 230.000 euros. 
 
Donades les característiques peculiars d’aquesta finca, la qual com ja s’ha dit, 
es troba ubicada just en el front litoral, les limitacions del mercat immobiliari i 
l’interès d’aquest Ajuntament per a la recuperació de la façana marítima, es 
considera necessari i convenient procedir a la instrucció del corresponent 
expedient d’adquisició directa, de conformitat amb allò que preveuen l’article 
206.3.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text 
refós de la  Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 30 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’adquisició directa de la finca ubicada al carrer 
Drassanes del Pla, núm. 2, de Canet de Mar, la qual és propietat de 
l’Administració de l’Estat, en concret de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del estado, pel preu cert i global de 230.000 €. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 30.1.a) del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, sol·licitar informe al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, el qual haurà de ser emès en el termini de 30 dies. 
 
4. APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la 
Intervenció de Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies i materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent  
al mes de desembre de 2005. 
 
Atès que han estat trobades conformes, de conformitat amb la proposta 
d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, 
etc., corresponent al mes de desembre de 2005, que corresponen als següents 
expedients: 
 



a) Núms. 75 al 90 ambdós inclosos, per un import total de 1.751,5 € 
b) Núms. 91 al 100 ambdós inclosos, per un import total de 663,5 € 

 
SEGON.- Notificar aquestes liquidacions a les persones interessades a l’ efecte 
oportú. 
 
5. APROVACIÓ RELACIÓ BAIXA DE TRIBUTS PER OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’US PÚBLIC 
 
Vistos els informes presentats pels Serveis Tècnics municipals en relació a 
l'anul.lació de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
materials de construcció i altres, que es detalla: 
 
- BAIXES: 

 SERGIO CEUSI, rebut pe import de 8 € 
 ANTONIO CABRERA IZQUIERDO, rebut per import de 5€ 
 

Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
es proposa les baixes, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació  de baixa de tributs, que a continuació es detalla: 
 

- SERGIO CEUSI, rebut per import de 8'- € 
- ANTONIO CABRERA IZQUIERDO, rebut per import de 5€ 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats, pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
6.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ COMISSIÓ SANT ANTONI ABAD 
 
Sol·licitada per la Comissió organitzadora de la Festa  de Sant Antoni Abat una 
subvenció per atendre les seves necessitats. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la 
subvenció anyal. 
  
Atès que els actes previstos per la Comissió de Sant Antoni Abat estan 
previstos pel proper dia 29 de gener,  per la qual cosa es fa necessari i 
convenient que puguin disposar de la subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2005, prorrogat pel 2006 hi ha 
consignació suficient per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta 
de la tinència d’alcaldia de cultura i comunicació, s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.- Atorgar a la Comissió de Sant Antoni Abat una bestreta de 360,00 
euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds de subvenció en règim de 
concurrència competitiva en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg 
aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar els actes organitzats 
per aquesta entitat. Aquesta quantitat inclou la despesa de l’edició de cartells. 
 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 40 451 48902 del 
pressupost de l’any 2005 prorrogat pel 2006, d’acord amb l’operació de  
retenció de crèdit núm. 59. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Comunicar que, dins el primer trimestre de l’any 2007, hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2006, per un 
import que suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a la Comissió de Sant Antoni Abad, que aquesta 
subvenció només es podrà fer efectiva una vegada l’entitat hagi presentat la 
documentació justificativa de la subvenció atorgada a l’any 2005 i formalitzat la 
inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Veïnals. 
 
SISÈ.- Facultar l’Alcalde, Joaquim Mas i Rius, per a actuar en nom i 
representació de l’Ajuntament de Canet de Mar en tots els termes relacionats 
amb el present acord. 
 
7. ADHESIÓ CONVENI DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
Atès que el Decret 555/83, de 15 de desembre, de creació de la Comissió 
d’Assistència social penitenciària estableix la necessitat d’impulsar, afavorir i 
establir actuacions de cooperació i col·laboració amb organismes, institucions i 
entitats públiques per tal d’assolir la reinserció dels alliberats i procurar atenció i 
ajuda als seus familiar. 
 
Atès que pel desplegament d’aquestes competències és necessària la 
col·laboració d’institucions públiques que ofereixin serveis en diferents àmbits 
d’actuació. 
 
Atès que les finalitats, tant de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
com de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) són la 
representació dels interessos generals de les corporacions locals davant les 
instàncies polítiques i administratives 
 



Vist el conveni subscrit entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en data 26 d’octubre de 2005, que 
es transcriu a continuació: 

 
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) I 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) 
 
Barcelona, 26 d’octubre de 2005 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Honorable senyor Josep M. Vallès i Casadevall, conseller de 
Justícia, que actua en representació del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 
 
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor, Manuel Bustos i Garrido, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, en ús de les seves atribucions. 
 
I d’una altra, l’Il·lustríssim senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Les tres parts es reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 
atorgar aquest document i  
 
MANIFESTEN 
 
I. Que entre les obligacions i competències que la legislació vigent assigna al 
Departament de Justícia, a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil, es troba l’execució de penes i mesures penals 
alternatives imposades pels jutges i tribunals en aplicació d ela Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i de les mesures imposades pels 
jutges de menors en aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, 
regulador de la responsabilitat penal dels menors i la Llei 27/2001, de justícia 
juvenil, de 31 de desembre, del Parlament de Catalunya. Així mateix, el Decret 
555/83, de 15 de desembre, de creació de la Comissió d’Assistència Social 
Penitenciària estableix la necessitat d’impulsar, afavorir i establir actuacions de 
cooperació i col·laboració amb organismes, institucions i entitats públiques per 
tal d’assolir la reinserció dels alliberats i procurar atenció i ajuda als seus 
familiars. 
 
II. Que en el desplegament d’aquestes competències és necessària la 
col·laboració  ’institucions públiques que ofereixin serveis en els àmbits social, 
educatiu, de salut, de cultura, de lleure, de capacitació, d’ocupació o d’altres que 
siguin necessaris per garantir la finalitat de reeducació i reinserció social vers la 
qual aquelles han  d’estar orientades. 
 
III. Que les finalitats de la Federació de municipis de Catalunya (FMC) són 
el foment i la defensa de l’autonomia dels municipis, la representació dels 
interessos generals de les col·lectivitats davant les instàncies polítiques, 
jurisdiccionals i administraves, la promoció d’estudis sobre problemes i qüestions 



municipals i la difusió del coneixement de les institucions municipals, tal com 
s’especifica al capítol II, article cinquè, dels estatuts de la FMC. 

 
IV. Que, per a la realització de les finalitats esmentades, l’FMC estableix les 
estructures organitzatives pertinents; facilita l’intercanvi d’informació sobre temes 
locals; constitueix serveis d’assessorament per als sues membres; organitza 
reunions, seminaris i congressos; participa en reunions i sessions; es dirigeix als 
poders públics i intervé amb caràcter consultiu si escaus, en la formulació dels 
projectes oficials que es refereixen a les autonomies locals i promou 
publicacions (capítol II, article sisè, dels estatuts de l’FMC) 

 
V. Que les finalitats de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
són entre d’altres, la representació dels interessos genèrics dels ens locals 
davant de les instàncies polítiques i administratives, i la promoció i l’elaboració 
d’estudis sobre problemes i qüestió municipals i comarcals (títol II, article novè, 
dels estatuts de l’ACM) 
 
VI. Que, per dur a terme les finalitats esmentades, l’ACM representa els 
interessos dels seus associats davant l’Administració i altres òrgans i institucions 
públiques i privades; estableix les estructures organitzatives pertinents; facilita 
l’intercanvi d’informació sobre qüestions municipals i comarcals; organitza 
reunions, seminaris i congressos; participa en reunions i sessions; edita i promou 
publicacions, es dirigeix als poders públics i intervé, amb caràcter consultiu si 
escau, en la formulació de projectes oficials que es refereixen a les autonomies 
locals (títol II, article desè, dels estatuts de l’ACM). 
 
VII. Que les parts tenen en compte les regles mínimes de les Nacions Unides per 
a l’administració de la justícia de menors (Regles de Beijing), de 29 de novembre 
de 1985; la Resolució del Consell d’Europa (78) 62 de 1979 i la Recomanació 
(87) 20 de 1987, relativa, entre d’altres, a la necessària participació de la 
comunitat, en l’àmbit local, en el tractament de menors amb mesures judicials; la 
Resolució (70) 1 de 1970 i la Recomanació (83) 7 de 1983, relatives a 
l’assistència postpenitenciària de les persones condemnades o en llibertat 
condicional i la participació de la comunitat en la política penal, així com 
l’establert per l’article 25.2 de la Constitució espanyola, segons el qual les penes 
privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la 
reeducació i la reinserció social i no podran consistir en  treballs forçats. 
 
VIII. Que l’FMC i l’ACM reconeixen i assumeixen aquestes directrius 
d’actuació i s’uneixen a la voluntat de coordinació amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria 
 
En conseqüència, les tres parts acorden subscriure aquest conveni, que es 
regeix pels següents 
 
PACTES 

 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre les tres institucions, 
per tal de fomentar i concretar les actuacions entre els membres adherits a 
l’FMC i a l’ACM i el Departament de Justícia, mitjançant la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, pel que fa a l’execució de 
programes que són competència de l’esmentada Secretaria. 
 



Segon. El Departament de Justícia col·labora tècnicament amb els òrgans de 
l’FMC i de l’ACM, oferint assessorament, informació i formació als tècnics de les 
entitats locals en temes que són competència de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 

 
Així mateix, ho farà, individualment, amb tots aquells membres de l’FMC i de 
l’ACM que ho sol·licitin. 
 
Tercer. El Departament de Justícia col·laborarà tècnicament i econòmicament 
amb els membres de l’FMC i l’ACM que vulguin adherir-se a les directrius 
d’aquest conveni, segons els termes següents: 
 
 La voluntat d’adhesió de les entitats locals associades a l’FMC i a l’ACM s’ha 
de formalitzar mitjançant un escrit que s’ha d’emplenar d’acord amb el model 
que s’adjunta com a annex núm. 1. 
 
 La col·laboració amb les entitats locals que s’adhereixin a aquest conveni es 
concretarà d’acord amb la gestió de l’execució de les mesures i resolucions 
judicials dictades per la jurisdicció penal o la jurisdicció de menors, així com amb 
la col·laboració en programes d’atenció a les víctimes de delectes de cada 
municipi i/o comarca, i amb els processos de reinserció que se’n derivin. 
  
A aquest efecte, les entitats locals facilitaran als col·lectius de persones que 
estiguin sotmeses a mesures o resolucions judicials dictades per la jurisdicció 
penal o que la jurisdicció de menors, o en el procés de reinserció que se’n 
derivin, l’accés als serveis socials municipals, com també als serveis de 
formació, d’inserció laboral, de salut, de cultura, de lleure, o d’altres que siguin 
necessaris, a proposta dels  tècnics assignats per la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

  
Així mateix, facilitaran als tècnics de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil la utilització de despatxos, amb equipament bàsic 
de mobiliari, informàtica i de comunicacions. 
 
Quart. El Departament de Justícia col·laborarà i econòmicament amb els 
esmentats serveis, per tal de facilitar a la població atesa el procés de 
socialització i de reinserció a la societat. 
Amb aquesta finalitat, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil es compromet a destinar al municipi, o a continuar-hi destinant, 
mentre sigui necessari, tècnics responsables per a les funcions que els són 
pròpies, d’acord amb la població atesa del municipi. Aquests professionals 
col·laboraran amb els esmentats serveis proporcionant la informació i el suport 
tècnic necessaris per a una millor intervenció envers les persones ateses. 
 
Aquests tècnics estaran integrats en els equips que tot seguit s’enumeren:  
 
 Equips de medi obert, que intervenen amb menors d’edat penal sotmesos a 
mesures dictades per la jurisdicció de menors. 
 
 Equips de la jurisdicció de menors i de mediació penal. 
 



 Equips de delegats d’execució de mesures i/o professionals de les comissions 
territorials d’assistència social penitenciària, que intervenen amb adults 
sotmesos a mesures penals alternatives a la presó. 

 
 Professionals de les comissions territorials d’assistència social penitenciària, 
que intervenen amb adults, amb les seves famílies i en coordinació amb la 
comunitat. 

 
Cinquè. El Departament de Justícia destinarà, per finançar la col·laboració amb 
les entitats locals adherides en els termes establerts per aquest conveni, la 
quantitat màxima de 210.303,00.- €, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
D/228390600/131 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005. 
 
La valoració econòmica dels serveis que, en aplicació del que estableix aquest 
conveni prestin les entitats locals adherides, s’ha de fer tal com es detalla tot 
seguit: 
 
 Una quantitat fixa de 37,54 € en concepte d’elaboració del pla de treball i 
signatura d’acords per l’execució de cada programa de treballs en benefici de la 
comunitat (TBC), de prestacions en benefici de la comunitat (PBC) i de 
reparacions indirectes (RI), a la qual s’han d’afegir les quantitats següents: 

 
o 3,51 € per cas i per hora efectivament realitzada en la col·laboració de 

l’execució de programes PBC 
 
o 3,51 € per cas i per hora efectivament realitzada en la col·laboració de 

l’execució de programes TBC 
 
o 3,51 € per cas i per hora efectivament realitzada en la col·laboració de 

l’execució de programes d’RI 
 

 Una quantitat fixa de 11,17 € per dia que els tècnics responsables de la 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil utilitzin els 
despatxos. 
 
 Un  cop quantificat el pressupost destinat a PBC, TBC i RI, i el destinat a 
utilització de despatxos, la quantitat restant es destinarà a: 
 
 Altres conceptes. Suport a programes concrets de l’àmbit de les 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, amb l’ordre de priorització següent: 

 
1. Programes adreçats a  facilitar el compliment de mesures judicials per part de 
menors d’edat penal o d’adults sotmesos a mesures penals alternatives a presó. 
 
2. Programes de formació, inserció sociolaboral o atenció social per a joves o 
adults, que hagin estat realitzats per persones sotmeses a mesures judicials i/o 
víctimes de delictes o famílies que en depenguin. 
 
Sisè. El Departament de Justícia tramitarà les propostes d’ordenació de 
pagament atesa la col·laboració pactada en aquest conveni un cop hagi constat 
que aquesta s’ha prestat. A aquest efecte, durant el quart trimestre de l’any 



revisarà la col·laboració de cada entitat local i, mitjançant l’aplicació dels barems 
esmentats, determinarà la quantitat que s’ha de pagar a cada una. 
 
Setè. La Generalitat de Catalunya té contractada una pòlissa d’assegurances 
que cobreix, un cop hagi estat declarada responsable judicialment o 
administrativament, la responsabilitat derivada dels perjudicis ocasionats a 
terceres persones per les accions dels menors o adults dependents de la 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 

 
Vuitè. Es constituirà una comissió mixta que durà a terme la interpretació en 
l’aplicació, el seguiment i l’avaluació dels acords establerts. 
 
La comissió estarà constituïda per dos representants de cadascuna de les parts 
signants i es reunirà, com a mínim, dos cop l’any. També ho pot fer 
extraordinàriament, quan es consideri oportú, a petició de qualsevol de les tres 
parts. 
 
Novè. Aquest conveni de col·laboració  té una vigència amb efectes de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2005, i es podrà prorrogar, abans de la seva 
finalització, per períodes anuals, per acord de les parts i prèvia revisió de les 
clàusules econòmiques recollides en el pacte cinquè. 
 
Desè. El present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
I en prova de conformitat, les tres parts signen aquest document, per triplicat i a 
un sol efecte, en la data assenyalada al començament. 
 
El conseller de Justícia de la Generalitat El president de la Federació 
de Catalunya    de Municipis de Catalunya. 
 
Josep M. Vallès i Casadevall  Manuel Bustos i Garrido 
 
 
El president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques 
 
Joan M . Roig i Grau 

 
Annex 1 
Escrit d’adhesió de l’Ajuntament de _____________________________al 
Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) 
  
El senyor (nom) _________________________, (càrrec) 
_____________________de  l’Ajuntament de _______________________ que 
actua per ________________. 
 



Exposa 
 
Que, en data _____ de ________ de ______, es va subscriure un conveni entre 
el Departament de Justícia, Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) en què es fixen les línies de col·laboració entre el 
Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes que són 
competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil 
 
Que, al pacte tercer del conveni, s’estableix que les entitats locals interessades a 
col·laborar amb el Departament de Justícia adreçaran un  escrit d’adhesió. 
 
Per la qual cosa 
 
Manifesta 
 
La voluntat de l’Ajuntament d_____________________ d’adherir-se al conveni 
abans esmentat, per tal de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil. 
 
Lloc i data 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar  té la voluntat de continuar col·laborant 
amb el Departament de Justícia en l’execució del programes en l’àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, com en anys anteriors,  
 
Atès que, enguany, aquesta adhesió té caràcter permanent , 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la tinència d’alcaldia de 
sanitat i serveis socials, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Adherir-se al conveni de marc de col.laboració subscrit entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), per fomentar i implementar els diferents programes d’intervenció en 
l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació 
i Justícia Juvenil, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2005 i fins a la 
seva revocació expressa. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
8.- APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I 
L’AJUNTAMENT PER L’EL.LABORACIÓ PLA D’USOS I DINAMITZACIÓ 
CASA MUSEU 
 



Atès que la Casa Museu Ll. Domènech i Montaner forma part de la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputació de Barcelona, i està interessat en la realització 
d'un Pla d’usos i de dinamització de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i 
dels seus espais annexos.  
 
Atès que l’oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona dóna suport tècnic i finançament als ens locals adherits a la Xarxa 
de Museus per a la realització d’aquest tipus d’actuacions i així ho ha fet saber 
a l’Ajuntament de Canet mitjançant el conveni de col·laboració  adjunt.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER ELABORAR UN PLA D’USOS I 
DE DINAMITZACIÓ DE LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER I 
ESPAIS ANNEXOS  

 
REUNITS 
D'una part, l’ Il·lustríssim Sr. Carles Ruiz Novella, President delegat de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta Corporació, 
facultat per aquest acte per Decret Presidencial de data 14 de juny de 2005, i 
assistits pel Sr. Josep Ma. Esquerda i Roset, Secretari General de la Corporació. 
 
I d’altra part, el/la Sr./Sra. Joaquim Mas i Rius, Alcalde/ssa de l'Ajuntament de 
Canet de Mar , assistit/da pel Secretari General d’aquest Ajuntament. 
 
Les parts es reconeixen competència i capacitat legal per formular aquest conveni 
i 

 
MANIFESTEN 
1. Que l’Ajuntament de Canet de Mar,  a través de la Casa Museu de Lluís 
Domènech i Montaner, ha vingut desenvolupant una important tasca de protecció, 
gestió i difusió del patrimoni cultural de la ciutat.  
 
2. Que la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar està adherit 
a la Xarxa de Museus Locals en virtut de conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona en data 4 d’abril de 2002. 
 
3. Que l’Ajuntament de Canet de Mar vol iniciar un procés de renovació 
museogràfica de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i dels seus espais 
annexos mitjançant l’elaboració d’un Pla d’usos i de dinamització de l’equipament 
que permeti analitzar les potencialitats i singularitats dels elements patrimonials 
existents així com determinar les hipòtesis d’intervenció i la distribució d’usos i 
funcions dels diversos espais i la seva vinculació amb l’entorn. 
 
4. Que l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural, dins el seu programa global de suport al patrimoni cultural dels 
municipis del seu àmbit territorial, porta a terme diverses actuacions de suport, 
assistència i assessorament en matèria de patrimoni cultural local. 



 
5. Que l'Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona estan 
interessats en la realització d'un Pla d’usos i de dinamització de la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner i dels seus espais annexos que permeti endegar una 
renovació museogràfica de l’equipament. 

 
En atenció a les anteriors manifestacions, les parts designades a l'inici d'aquest 
document decideixen formalitzar el present conveni de col·laboració que subjecten 
als pactes següents: 
 
PACTES 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és la realització d’un treball consistent en 
l’elaboració d’un Pla d’usos i de dinamització de la Casa Museu de Domènech i 
Muntaner i dels seus espais annexos que permeti analitzar les potencialitats i 
singularitats dels elements patrimonials existents a l’equipament així com 
determinar les hipòtesis d’intervenció i la distribució d’usos i funcions dels diversos 
espais i la seva vinculació amb l’entorn. 
 
SEGON.- Aquest projecte  comprendrà la realització dels següents treballs: 
 
 Diagnosi dels espais existents (Casa Domènech i Muntaner, masia 
Rocosa i jardí) per a la seva renovació museogràfica. 
 Anàlisi de les potencialitats i singularitats dels elements patrimonials 
existents. 
 Determinació de les hipòtesis d’intervenció. Distribució d’usos i funcions 
dels diversos espais. 
 Selecció d’eixos temàtics i preparació del guió museològic inicial. 
 Definició de la tipologia de centre i principals recursos museogràfics. 
 Redacció de la proposta de dinamització de l’equipament i vinculació amb 
l’entorn. 

 
TERCER.- La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Patrimoni Cultural 
de l’Àrea de Cultura, es compromet a posar a disposició d'aquesta col·laboració, 
l'assessorament i el suport tècnic i econòmic que consideri necessaris, sobre el 
conjunt d'accions a realitzar per a la execució del projecte. 
 
QUART.- L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a posar els mitjans 
necessaris per a la realització del projecte, i a fer constar en tota la informació 
pública la participació i el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, mitjançant la inclusió del logotip de la 
Diputació de Barcelona (d’acord amb la nova imatge aprovada per la mateixa, 
que inclou l’eslògan “xarxa de municipis”). 
 
CINQUÈ.-  Els resultats obtinguts en l’estudi seran tramesos a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, que en serà propietari i trametrà una còpia a l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. En les publicacions de l'Ajuntament de 
Canet de Mar relatives al treball es farà constar el nom dels autors. 
 
SISÈ.- Les parts col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i 
d'eficàcia perquè el treball pugui ser realitzat amb èxit. 
 



SETÈ.- Es crea una comissió de seguiment del present conveni, de caràcter 
paritari i integrada per un representant de cada una de les institucions, la qual 
informarà de totes les qüestions relacionades amb el conveni, resoldrà els dubtes 
que es plantegin i proposarà a les institucions signants les resolucions que 
s’escaiguin. 

 
VUITÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la 
seva vigència fins a 31 de desembre de 2006. 
 
NOVÈ.- El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució de mutu acord. 
c) Per l’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes. 
d) Per a qualsevol altre causa admissible en Dret. 
 
DESÈ.- Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del 
present conveni haurà de ser expressada de mutu acord per ambdues parts, en 
un document que s’adjuntarà al present conveni i en formarà part a tots els 
efectes. 
 
ONZÈ.- El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per 
tot allò establert al capítol 1 del Títol VII del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals ( 
R.O.A.S.). 
 
DOTZÈ.- El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les 
controvèrsies que hi puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció 
contenciosa i administrativa de la província de Barcelona. 
I, perquè consti als efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts signen el 
present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. “ 
 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la tinència 
d’alcaldia de cultura i comunicació, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Oficina de 
Patrimoni de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per elaborar un pla 
d’usos i de dinamització de la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner i 
espais annexos.  
 
SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris 
en relació aquesta proposta.  
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.54 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 



 
El secretari,     L’alcalde 
 
 
Marcel.lí Pons Duat    Joaquim Mas Rius 


