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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
26 D’ABRIL 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: 20.15 hores 
Hora que acaba: 20.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 

 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
 
 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 

Antoni Isarn Flores 
 

 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
 
 

Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 

 
 
 
 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació retenció de crèdits 
3)  Aprovació relació de despeses 
4)  Concessió subvenció al Club Atletisme Canet 
5)  Aprovació serveis extraordinaris mes d’abril 
6)  Convocatòria 1/2006 subvenció en règim de concurrència competitiva 
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7)  Subscripció conveni col.laboració amb la facultat de psicologia de la UB 
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8)  Subscripció conveni amb ajuntaments del Maresme per a la organització de la 
primavera de les Arts. 

9)  Cessió d’objectes de la casa museu Lluís Domènech i Montaner al centre 
cultural Borges de Buenos Aires. 

10) Aprovació ajuts alumnes de Canet pel curs de monitors de lleure 2006 
11) Precs i Preguntes 

 

 
 

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 19 
d’abril 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 2994 a 3038 ambdós inclosos,   de la relació núm. 14/06 del pressupost 
ordinari de la corporació i la retenció de crèdit núm. 98 de l'OO. AA. Ràdio Canet , 
segons relacions adjuntes 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 
General de la Corporació pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 14/06 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 21.148,78 Eur. 

 
SEGON.- Aprovar que s’acompanya, la retenció de crèdit núm. 98 amb càrrec al 
Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 200,- Eur. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
 
 

3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 

Vista la relació de despeses  de data 26 d’abril de 2006, per import de 87.358,92 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 13/06 de la mateixa data . 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost   ordinari i únic per l’exercici de 2006, que fou 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
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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 l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 26 d’abril de 2006, per import 
87.358,92 EUR. corresponent a la relació de factures núm. 13/06 de data 26-4- 
2006. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 

 

 
 

4.-CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AL CLUB ATLETISME CANET 
 

L’article 29 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2006, regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb 
càrrec al pressupost municipal. 

 
Atès que el punt 2 de l’article abans esmentat determina que té assignació nominativa 
en el Pressupost, entre d’altres, una subvenció per import de 900,00  € per a l’entitat 
Club   Atletisme  Canet,  amb   càrrec  a   la   partida  70.452.48907  del   capítol  4 
Transferències corrents. 

 
Atès que el  pressupost municipal es va aprovar en data 30  de març de 2006, per la 
qual cosa la subvenció es pot considerar formalment atorgada. 

 
Atès  que  el  passat  dia  19  de  febrer  de  2006  va  tenir  lloc  efectivament el  86è 
Campionat  de  Catalunya  de  Cross,  de  categoria  absoluta,  organitzat  pel  Club 
Atletisme Canet, que a més a més va celebrar el 25è aniversari de la seva fundació, 
cosa que els va ocasionar despeses extraordinàries,  i que l’entitat abans esmentada 
ha manifestat el seu interès en què se li faci efectiu el pagament de la subvenció 
prevista, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.-  Autoritzar el pagament de la subvenció atorgada a l’entitat “Club Atletisme 
Canet”, prèvia presentació a la Intervenció Municipal de la documentació acreditativa 
per a la justificació de la subvenció atorgada a l’any 2005. 

 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 70.452.48907 del pressupost 
ordinari per a l’any 2006, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 2994. 

 
TERCER.- Comunicar que, dins el mes de gener de 2007, haureu 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. 

 
QUART.-  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. 
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5.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES D’ABRIL 
 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de març a 15 d’abril de 2006. 

 
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 tres 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 2006,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per  fer  front  a  aquesta despesa, de  conformitat amb  la  proposta de  la 
regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de vuit mil set-cents trenta-vuit euros amb dos 
cèntims (8.738,02€) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de març i el 15 d’abril 
de 2006. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de nou-cents dotze euros amb trenta cèntims 
(912,30 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia local 
durant el mes de març de 2006. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents cinquanta-vuit euros amb 
quaranta nou cèntims (758,49 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de març de 2006. 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents quaranta-vuit euros amb 
seixanta cèntims (448,60 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de març de 2006. 

 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2006. 
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6.- CONVOCATÒRIA 1/2006 SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va modificar 
l’ordenança municipal  reguladora  de  la  concessió  de  subvencions en  els  àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol a altre anàleg, per l’ajuntament de Canet de Mar 

 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions durant el primer trimestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris existents per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa 
específica que resulti d’aplicació. 

 
Atès que en data 18 de febrer de 2004, ha entrat en vigor la nova Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, a la qual s’adapta ja la convocatòria de 
subvencions que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern local. 

 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 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 
als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de conformitat amb la 
proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat:: 

 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 1/2006, en règim de concurrència competitiva, 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, 
per a l’exercici 2005 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. Les 
entitats interessades en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a les 
oficines municipals, abans del dia  31 de maig de 2006 la sol·licitud i la documentació 
prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a continuació: 

 
 

“CONVOCATÒRIA 1/2006, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 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. 

 
1. Objecte i finalitat de la convocatòria. 

 
1.  L'objecte d'aquesta convocatòria 1/2006 és l'atorgament de subvencions en 

règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els 
pressupostos municipals i d'acord amb l'ordenança municipal que aprova les 
bases reguladores de la concessió  de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP núm. 038 de data 14 
de febrer de 2000 (en endavant, l'ordenança), modificada per acord de Ple de 
data 24 de març de 2004. Quan es tracti d’entitats culturals, només es 
subvencionaran les actuacions que formin part del pla de cultura elaborat i 
aprovat pel Consell Municipal de Cultura, en el plenari de data 25 d’octubre de 
2003. 
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Turisme 48910-751-60 2.000,00 € 
Mostra entitats 48917-451-40 15.000,00 € 
TDT-CONSORCI 48918-521-40 6.000,00 € 

 

 
 

2. L'Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret a no adjudicar forçosament la 
quantitat màxima de les subvencions convocades, en funció de les propostes que 
es presentin i de la seva valoració. 

2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions. 

Finalitat Partida Dotació 
Pressupostària Econòmica 

 
 

Serveis Socials 
48010- 
313-80 

 
26,389,58 € 

 
Participació ciutadana 

48900- 
111-11 

 
6.500,00 € 

 
Campanya de Nadal 

48900- 
622-60 

 
3.000,00 € 

 
Esports 

48907- 
452-70 

 
52.048,29 € 

 
Cultura 

48901- 
451-40 

 
35.000,00 € 

 
Festes 

48902- 
451-40 

 
3.000,00 € 

 
Educació i Infància 

48905- 
422-50 

 
36.348,56 € 

 
Joventut 

48906- 
451-90 

 
3.600,00 € 

 
Medi ambient. 

48908- 
442-50 

 
3.000,00 € 

 
Comerç 

48909- 
622-60 

 
9.000,00 € 

 
 
 
 
 

3. Requisits de les sol·licituds. 
 

1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 de 
l'ordenança, poden ser beneficiaris. 

 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar 
i justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina de registre 
general la documentació següent, segons models facilitats: 

 
a)  instància de sol·licitud de subvenció subscrita per l'interessat, d'acord amb 

l'article 13 de l'ordenança. 
b)   projecte o programa de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, amb 

raonament dels objectius i programes, dates de realització i un pressupost 
d'ingressos i despeses desglossat per a cadascun dels projectes o activitats. 
El programa coincidirà amb l'any natural de l'exercici pressupostari en el que 
es concedeixi la subvenció. 

c)   certificació emesa per Tresoreria acreditativa què el sol·licitant no és deutor a 
la Hisenda Municipal, que es tramitarà d’ofici. 

d)   imprès de domiciliació bancària. 
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3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant 
el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, i 
s'advertirà que la no-complimentació s'entendrà com un desestimen, amb l'arxiu de 
la sol·licitud. 

 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions comença l'endemà de 
l'aprovació d'aquesta convocatòria per la junta de govern local i finalitza el 31 de 
maig de 2006. 

 
4. Òrgans competents. 

 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la junta de govern local; de 
la instrucció la funcionària Sra. Montserrat Carbonell i Vila i de la resolució de 
l’atorgament de subvencions és la junta de govern local. L’acord d’atorgament 
podrà condicionar el pagament a la signatura d’un conveni de col·laboració. 

 
5. Reformulació de la sol·licitud. 

 
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte la 
financiació d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior al 
de la sol·licitud presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seva 
sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. 

 
6. Composició del consell regulador. 

 
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els barems 
de valoració indicats en aquesta convocatòria, pel consell regulador, que es 
composa pels següents membres: 

President: l'Alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas i Rius. 

Vocals: El regidor de Cultura, Sr. Óscar Figuerola i Bernal 
El regidor d’Esports, Sr. Antoni Isarn i Flores 
La regidora d’Ensenyament, Sra. Sílvia Tamayo i Mata 
La regidora de Benestar Social, Sra. Cati Forcano i Isern 
El regidor de Joventut, Rafael Dulsat Ortiz 

 
Secretària: Cristina Cabruja Sagré. 

 
L'interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Josep Barberà i Boix, que 
actuarà de ponent. 

 
7. Obligacions dels beneficiaris 

 
Els beneficiaris estaran obligats a : 

 
- aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- justificar documentalment la realització del fi públic. 
- facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de l'ordenança. 
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8. Justificació de la subvenció 
 

Per percebre les subvencions atorgades  és necessari haver realitzat el fi públic i 
presentar   a   l’Ajuntament,   durant   el  mes   de   gener   de   cada   exercici,   la 
documentació següent referida a l'exercici anterior: 

 
a)una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els 

elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i 
categories, en les esportives, o nombre d'obres de teatre, actuacions, concerts o 
altres manifestacions audiovisuals, en les activitats d'aquesta naturalesa, sempre 
realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

 
b)un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i 

documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 

c)les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

 
- seran originals. 
- aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- reuniran els requisits legalment respecte del seu contingut. 

 
d)la liquidació econòmica de l'activitat. 

 
e)un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 

l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 

9. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 
 

Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 
següents: 

 
1. Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts. 
2. Correcta justificació de la subvenció en anteriors convocatòries, fins a 20 punts. 
3. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4. Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5. Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6. Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts. 
7. Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts. 

 
10. Medi de notificació i esgotament de la via administrativa. 

 
La resolució de concessió de les subvencions  serà acordada per la junta de 
govern local i notificada personalment a tots els interessats. 

 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cabrà recurs 
de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que 
estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament  contra  aquesta  resolució,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
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administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 
8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de 
la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
11. Disposició final 

 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'ordenança municipal 
i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 
procediment per a la concessió de subvencions públiques.” 

 

 
 

7.- SUBSCRIPCIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ AMB LA FACULTAT DE 
PSICOLOGIA DE LA UB. 

 
La Universitat de Barcelona té la voluntat d’afavorir que l’alumnat de primer i segon 
cicles de qualsevol dels ensenyaments que ofereix, oficials o propis de pregrau, o dels 
que ofereixen els seus centres adscrits, completi la seva formació amb estades de 
pràctiques en l’àmbit laboral. 

 
Atès que l’article 6.3 del Reial decret 1497/1987. de 78 de novembre, actualitzat per 
l’RD 1267/1994, de 10 de juny, sobre directrius generals comunes als plans d’estudis 
dels títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, estableix que els plans 
d’estudis que aprovin les universitats hauran d’especificar l’ensenyament pràctic. 

 
Atès que la realització de es pràctiques no suposa l’assumpció d’altres obligacions que 
les que s’estableixin en els convenis de col·laboració que es subscriguin i que en cap 
cas no implica l’existència d’una relació laboral entre l’estudiant i l’empresa. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de l’Escola Taller “Rubén Marsol” té 
interès en poder comptar amb l’estada en pràctiques d’alumnes de la Facultat de 
Psicologia. 

 
Atès que l’Escola Taller “Ruben Marsol”, entre les seves funcions hi ha la de donar 
formació i inserció laboral als alumnes. 

 
Atès que els docents amb que compte l’Escola Taller  no compten amb la formació 
acadèmica ni experiència professional en l’àmbit de l’ensenyament ni la formació 
reglada, per la qual cosa es considera necessari i convenient que comptin amb el 
suport professional i l’assessorament d’un tècnic en la matèria 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriu entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Universitat de Barcelona, que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCINS 
PER  A  ESTUDIANTS DE  PRIMER  I SEGON  CICLES, I D’ENSENYAMENTS 
PROPIS DE PREGRAU 

 
PARTS 

 
D’una banda, el Dr. Manuel Viader Junyent, com a degà de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona, amb el NIF xxxxx, ubicada al passeig 
Vall d’Hebron, núm. 171 de Barcelona, amb el codi postal 08035 i telèfon 
93 312 50 09, i per delegació del rector d’aquesta Universitat; i d’altra, el Sr. 
Joaquim Mas Rius, com a representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar 
amb el NIF xxxxxxx ubicada al carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar amb el 
codi postal 08360 i telèfon 93 794 39 40. 
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del 
Pla  d’estudis  de  l’ensenyament  de  Psicologia  de  la  Facultat  de  Psicologia 
d’aquesta Universitat. 

 
ANTECEDENTS 

 
1.- La Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 
que les universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis 
estudis. 
2.- L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 34672003, de 8 
d’octubre, estableix en l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments 
3.- La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada 
per Consell de Govern en data 6 de juliol de 2004. 
4.- El Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, actualitzat per l’RD 1267/1994, 
de 10 de juny, sobre directrius generals comunes als plans d’estudis dels títols de 
caràcter oficial i  validesa a tot el territori nacional. L’article 6.3 estableix que els 
plans d’estudis que aprovin les universitats hauran d’especificar l’ensenyament 
pràctic. 
5.- La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de primer i 
segon cicles de qualsevol dels ensenyaments que ofereix, oficials o propis de 
pregrau, o dels que ofereixen els seus centres adscrits, completi la seva formació 
amb estades de pràctiques en l’àmbit laboral. 
6.- L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants 
facin una part de la seva formació en l’àmbit laboral. 
7.- De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem 
d’interès la col·laboració mútua. 

 
PACTES 

 
1.-  La  col·locació es  concretarà  en  un  programa  de  pràctiques  que  ha  estat 
verificat per la Comissió Acadèmica de l’ensenyament implicat en aquest conveni. 
Les activitats que ha de realitzar l’estudiant estaran emmarcades dins de l’àmbit 
educatiu. 
2.- Aquest conveni comporta l’acceptació d’estudiants en pràctiques a l’empresa o 
institució que signa. 
3.- El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és de 200 
hores com a mínim i 300 hores com a màxim, que caldrà realitzar en   el curs 
acadèmic vigent. 
4.- La Comissió Acadèmica ha nomenat un professor/a tutor responsable del 
programa de pràctiques de l’ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta 
activitat, pròpia del Pla d’estudis de Psicologia, està sotmesa a les normatives 
acadèmiques pròpies de la Universitat de Barcelona. 
5.- L’empresa o institució ha de nomenar una persona responsable del programa 
de pràctiques que impliquin els estudiants de la Universitat de Barcelona durant el 
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període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i és responsable 
de garantir l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels 
estudiants i de al bona gestió de l’activitat educativa, objecte d’aquest conveni. 
6.- L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant, en les fraccions que 
consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la quantitat de 0 
euros en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les retencions 
pròpies d’IRPF d’aquest tipus d’abonaments. 
7.- A més a més, l’empresa o institució abonarà 0 euros a la Universitat de 
Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del programa de 
pràctiques. 
8.-  La  valoració  del  resultat  de  l’estada  en  pràctiques  la  faran  conjuntament 
l’empresa o institució receptora i la comissió acadèmica de la Facultat, o el consell 
d’estudis mitjançant el mecanisme que aquests últims estableixin. Pel que fa a la 
valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en 
aquest conveni, és de competència exclusiva de la Universitat. 
9.- La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més 
compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà 
obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o la 
institució. 
10.- Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de 
l’assegurança escolar, i si són majors de 28 anys l’assegurança accidents 
corresponents, i , en tots els casos, la de responsabilitat civil a tercers, la qual ha 
de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagin fet al moment de signar 
aquest conveni. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals, ja que no 
hi ha cap contracte laboral. 
11.- Un cop finalitzat el programa, els estudiants poden sol·licitar un certificat de 
l’empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme. 
12.- La Universitat de Barcelona s’obliga a mantenir actualitzada la relació 
d’estudiants implicats en aquest conveni, la qual serà considerada com un annex 
d’aquest. 
13.-   Aquest   conveni   tindrà   una   durada   d’un   curs   acadèmic,   i   quedarà 
automàticament renovat si no consta una denúncia escrita de finalització per 
qualsevol  d’ambdues  parts,  o  es  produeix  qualsevol  altra  de  les  causes  de 
resolució anticipada previstes a l’article 3.6 de la Normativa reguladora de les 
pràctiques en empreses i institucions de la Universitat de Barcelona. 

 
En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i 
en la data esmentats més avall.” 

 
De conformitat amb la proposta de la regidoria de promoció econòmica, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció del  conveni de col·laboració per a la realització de 
pràctiques entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Facultat de Psicologia de la UB, per 
tal que alumnes d’aquesta Facultat facin estades de pràctiques a l’Escola Taller Ruben 
Marsol de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Nomenar la Sra. Diana Michalewicz Langer, docent de compensatòria i 
insertora laboral com a persona responsable del programa de pràctiques que implica 
els estudiants de la Universitat de Barcelona i responsable de garantir l’adequada 
formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la bona 
gestió de l’activitat educativa. 

 
TERCER.- Facultar al senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els documents 
que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
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8.-SUBSCRIPCIÓ CONVENI AMB AJUNTAMENTS DEL MARESME PER A LA 
ORGANITZACIÓ DE LA PRIMAVERA DE LES ARTS. 

 

 
 

Des de fa 7 anys els ajuntaments d’Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt organitzen conjuntament el cicle 
“Primavera de les Arts” 

 
Atès  que,  encara  que,    cada  ajuntament  assumeix  directament  el  cost  de  les 
actuacions fetes en el municipi, hi ha un conjunt de despeses com són les derivades 
del protocol i la publicitat del cicle  que si bé són gestionades pels ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta i d’Arenys de Munt, respectivament, han de ser assumides 
conjuntament per tots els ajuntaments participants, en funció del nombre d’habitants 
de cadascun d’ells. 

 
Atès que els ajuntaments implicats han decidit formalitzar un conveni de col.laboració 
per regular els apartats conjunts del cicle “Primavera de les Arts”. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre els ajuntaments 
d’Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i 
Arenys de Munt, que es transcriu a continuació: 

 

 
 

“A Arenys de Munt, el 26 de març de 2006 es reuneixen: 
 

D'una  part  el  senyor  Miquel  Rubirola  i  Torrent,  amb  DNI  núm.  xxxx, alcalde 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
D'una part el senyor Josep M. Freixas i Molist, amb DNI núm. xxxx, alcalde 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
D'una part el senyor Joaquim Mas i Rius, amb DNI núm. xxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
D'una part el senyor Víctor Ros i Casas, amb DNI núm. xxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
D'una part el senyor Jaume Borrell i Puigvert, amb DNI núm. xxxx, alcalde 
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 
D’una part el senyor Eduard Turon i Mainat, amb DNI núm. xxxxx alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 
D’una part el senyor Manuel Mombiela i Simón, amb DNI núm. xxxxx, alcalde 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
D’una part el senyor Lluís Bisbal i Pujol, amb DNI núm. xxxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
D’altra  el  Sr.  Andreu  Majó  i  Roca,  amb  DNI  núm.  xxxxx,  alcalde  de 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt. 

 
CONVENI 
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Primera.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, tal i com ho va fer el passat exercici 
2005 coordinarà, a través de la Regidoria de Cultura, durant l’any 2006, els temes 
relacionats amb la publicitat i difusió del Cicle “Primavera de les Arts (7a 
temporada)”, que engloba els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Caldes  d’Estrac,  Canet  de  Mar,  Sant  Andreu  de  Llavaneres,  Sant  Cebrià  de 
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt. 

 
Segona.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt gestionarà les despeses derivades 
dels actes protocol·laris de presentació del Cicle. 

 
Tercera.- Que l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta gestionarà les despeses 
derivades dels actes protocol·laris de cloenda del Cicle. 

 
Quarta.- Que si de les anteriors gestions protocol·làries s’ha de realitzar alguna 
despesa corresponent a algun refrigeri per a tots els convidats, a la difusió del 
Cicle a través de la web o a la convocatòria d’una roda de premsa, aquestes 
despeses  seran  facturades  pels  proveïdors  als  diferents  municipis  signants, 
aplicant els barems establerts a la clàusula cinquena. 

 
Cinquena.- Que el barem aplicable als municipis es determina en funció de la 
població del darrer padró oficialment aprovat, resultant els següents %: 

 

Arenys de Mar 13.860 habitants 23,01% sobre el total 
Arenys de Munt 7.369 habitants 12,24% sobre el total 
Caldes d’Estrac 2.508 habitants 4,16% sobre el total 
Canet de Mar 12.870 habitants 21,37% sobre el total 
Sant Andreu de Llavaneres 9.726 habitants 16,15% sobre el total 
Sant Cebrià de Vallalta 2.928 habitants 4,86% sobre el total 
Sant Iscle de Vallalta 1.190 habitants 1,98% sobre el total 
Sant Pol de Mar 4.900 habitants 8,14% sobre el total 
Sant Vicenç de Montalt 4.877 habitants 8,10% sobre el total 

 

Sisena.-   Es faculta l’Ajuntament d’Arenys de Munt com a representant per 
sol·licitar, gestionar i percebre la subvenció convocada per la Generalitat de 
Catalunya, en el marc dels projectes de col.laboració intermunicipal per la 
programació d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts 
escèniques, la música i les arts visuals. Els imports que provinguin d’aquesta 
subvenció o d’altres organismes seran distribuïts proporcionalment a la previsió de 
despesa de cada municipi sobre el total del pressupost del cicle. 
L’abonament d’aquests imports es farà efectiu en un màxim de 60 dies a comptar 
des de l’ingrés en el compte de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
Queden exclosos d’aquests criteris els patrocinadors que cada Ajuntament es 
pugui buscar per a la seva pròpia programació. 
L’ajuntament d’Arenys de Munt haurà de complir les obligacions que, com a 
beneficiari,  poguessin  correspondre  a  l’agrupació  de  municipis  que  integren 
Primavera de les Arts. 
Així mateix i en allò que es refereix a l’esmentada convocatòria de subvencions de 
la Generalitat de Catalunya, en virtut d’aquest conveni es posa de manifest que 
tots els integrants del cicle Primavera de les Arts, reuneixen els requisits exigits 
per les bases de la convocatòria, atesa la seva consideració de beneficiaris. 

 
Setena.- El present conveni tindrà validesa durant l’any 2006 i podrà prorrogar-se 
per anys naturals sempre que així ho acordin les parts de manera expressa. 
Totes les parts es ratifiquen i s'afermen en el contingut d'aquest conveni i en 
signen nou exemplars que s’emeten a un sol efecte.” 
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Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria de cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Arenys 
de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, per a la 
gestió de les despeses derivades del protocol i la publicitat del cicle “Primavera de les 
Arts” 

 
SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en 
relació aquesta proposta. 

 

 
 

9.- CESSIÓ D’OBJECTES DE LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
AL CENTRE CULTURAL BORGES DE BUENOS AIRES. 

 
El Centro Cultural Borges de Buenos Aires (Argentina) de la mà del senyor Luís 
Enrique Domènech i Casellas i la senyora Montserrat Roca Campillo ha sol·licitat la 
cessió d’un total de 42 peces i 38 marcs buits, descrits en el document adjunt, de la 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner per tal de realitzar una exposició sobre 
l’arquitecte. Aquesta es realitzarà durant els mesos de juliol i agost en el Centro 
Cultural Borges de Buenos Aires. 

 
Atès que la cessió és en forma de cessió temporal i el 90% de les peces estan 
dipositades en el seu magatzem. 

 
Atès que la Casa museu Lluís Domènech i Montaner disposa d’aquestes peces en 
règim de donació i pot cedir-les a les persones que hi puguin estar interessades 
sempre que reuneixin els requisits de seguretat i manteniment adequats. 

 
Atès que la Casa museu té com un dels seus objectius la divulgació de la figura de 
Lluís Domènech i Montaner arreu del món i que la cessió es una bona oportunitat per 
fer-ho internacionalment. 

 
Atès la normativa vigent sobre museus que permet la cessió i la llei de Patrimoni 
Cultural Català. 

 
De conformitat amb la proposta de la regidoria de cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Cedir les peces que es nomenen en el document adjunt al senyor Luís 
Enrique Domènech i Montserrat Roca Campillo com a representants de l’exposició per 
tal que siguin transportades i exposades al Centro Cultural Borges durant els mesos 
de juliol i agost en aquest espai. 

 
SEGON.- Sol·licitar la documentació de l’assegurança al senyor Luís Enrique 
Domènech i Casellas i la senyora Montserrat Roca Campillo on s’observi que totes les 
peces tenen la seva corresponent pòlissa. I, en el cas que alguna de les peces resulti 
malmesa, es restitueixi adequadament o es restauri pel seu valor. 

 
TERCER.- En els plafons de l’exposició al Centre Cultural Borges de Buenos Aires 
haurà de constar en un lloc visible el següent text: “Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner. Canet de Mar”. 
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QUART.-  Les peces hauran de ser retornades a la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner durant el mes de setembre i en l’estat que original que es trobaven abans 
del trasllat. 

 
CINQUÉ.- El senyor Luís Enrique Domènech i Casellas es compromet a tornar el 
baldaquí que se cedeix amb un marc apropiat per tal d’exposar-lo a la Casa museu 
Lluís Domènech i Montaner. 

 

 
 

10.- APROVACIÓ AJUTS ALUMNES DE CANET PEL CURS DE MONITORS DE 
LLEURE 2006. 

 
Atès que des de la Regidoria de Joventut s’ha organitzat un Curs de Monitors i 
Monitores de Lleure que es durà a terme del 6 de maig al 18 de juny de 2006 a la 
Masoveria de Vil.la Flora. 

 
Aquest curs va a càrrec de professionals de l’Escola Lliure El Sol, i rep el títol 
homologat per la Generalitat de Catalunya, demostrant-se un gran interès per 
participar-hi tant per part de gent de la comarca com de la nostra Vila. 

 
Atès que per facilitar als alumnes de Canet poder rebre aquesta formació s’ha estudiat 
poder concedir un ajut econòmic de 40€ per persona a descomptar del preu total 
(preu/curs: 168€-40€= 128€), éssent un total de catorze alumnes matriculats al curs. 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 40/2003 de  17 de  juny, de conformitat amb la  proposta de la  Tinència de 
l’Alcaldia de Joventut, de conformitat amb la proposta de la regidoria de joventut, 
s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Concedir un ajut de 40€ per alumne/a de Canet per realitzar el Curs de 
Monitors i Monitores de Lleure, amb càrrec a la partida corresponent. 

 

 
 

11.- 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 20.30 hores de 
tot el que jo com a secretaria accidental certifico. 

 
La secretària acctal.                                                                       L’alcalde 

 
 
 
 
 

Cristina Cabruja Sagré                                                                   Joaquim Mas Rius 
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