
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE FEBRER DE 2008 

 
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: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació de l’adhesió al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis 

de Qualitat 
4. Aprovació conveni de col·laboració amb el Grup d’Invàlids Maresme – 

Mataró (GIMM) 
5. Aprovació del pagament dels ajuts de menjador escolar del 1r trimestre 



 

del curs 2007-2008 
6. Aprovació de les hores de serveis extraordinaris 
7. Aprovació del pagament de la bestreta de la subvenció per a activitats 

extraescolars 
8. Relació de decrets des del dia 4 fins al 8 de febrer de 2008 
9. Precs i preguntes 

 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum 
d’assistència a l’hora en què ha estat convocada la sessió, i trobant-se presents 
a la casa de la vila en el moment present, acorden per unanimitat avançar la 
seva celebració respecte de l’horari previst a la convocatòria, donat que els no 
assistents tampoc no hi haurien pogut assistir a les 19.30 hores. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 
14 de febrer de 2008 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, per unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de factures F/2008/5 de data 21 de febrer de 2008, per import 
de 15.702,46 EUR, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 factures F/2008/5 de data 21 de febrer 2008 , 
per import de 15.702,46 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
3.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DE LA XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011 
 



 

Atès que la Diputació de Barcelona, des del període 2000-2003, exerceix la 
seva funció de cooperació amb els ens locals de la província a través de Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, una iniciativa de suport als municipis en els 
seves polítiques públiques locals basada en el treball en xarxa i la concertació. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de 
desembre de 2007, va aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que aquest nou Pla és concebut com un instrument flexible que preveu, 
per primera vegada, destinar part dels recursos d’inversió al foment d’activitats i 
de serveis locals per fer front als nou reptes que han d’assolir els municipis. Per 
aquest motiu, aquest nou Pla incorpora un conjunt d’innovacions, d’entre les 
quals sobresurten les següents: 
 

- Consideració de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat com un Ple de 
concertació que permet el desplegament estructurat i ordenat de les 
previsions del Protocol General, així com l’enunciació d’objectius 
estratègics, àmbits de suport i metodologies de definició i formalització 
d’actuacions. 

 
- Aproximació a la concertació com un procés que engloba tant l’àmbit de 

suport a les infraestructures i els equipaments com l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats. Cada àmbit de suport disposa d’un conjunt propi 
d’instruments i procediments, d’acord amb la naturalesa de les 
necessitats, i els acords i les actuacions que se’n deriven. Els àmbits 
podran dotar-se, a més, de Programes complementaris, per tal 
d’adaptar-se a les necessitats dels ens locals de la província i guanyar 
agilitat de resposta i gestió. D’aquesta manera, la diputació de 
Barcelona es posiciona en un context que destaca per la creixent 
complexitat de les demandes locals, tot oferint instruments de 
cooperació des d’un enfocament integral, flexible i de qualitat que 
contribueixi a assolir la realització de les actuacions amb l’impacte i 
l’efecte desitjat, en els terminis i les característiques previstes. 

 
- En coherència amb la idea de la concertació entesa com un procés 

global, voluntat de desenvolupar nous mecanismes de diàleg entre 
l’àmbit de suport a les infraestructures i8 els equipaments i l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats, que afegeixin valor a la relació de 
cooperació entre les parts. Una primera mesura en aquest sentit 
consisteix a oferir als municipis la possibilitat de destinar un màxim del 
volum de recursos de l’àmbit de suport a les infraestructures i els 
equipaments a realitzar programes complementaris de l’àmbit del suport 
a serveis i activitats, en un esforç d’adaptació a una realitat 
caracteritzada per l’actualització i la reconversió permanents de les 
necessitats locals. 



 

Atès que per entrar a formar part de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 
la Diputació de Barcelona proposa als ens locals del seu àmbit territorial que 
s’incorporin al projecte mitjançant l’adhesió al Protocol general Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat. 

Vist el Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”, el text literal 
del qual el següent: 

PREÀMBUL 
 
L’actual procés de reforma del govern local aposta per un nou paper de les 
diputacions que les converteixi en autèntics espais intermedis de cooperació 
dins el sistema local. Amb aquest propòsit, les diputacions han d’esdevenir 
instruments eficaços al servei dels municipis en aquells àmbits en què aquests 
no tenen capacitat suficient o volen millorar la qualitat dels serveis prestats. És 
a dir, les diputacions han de ser unes institucions de cooperació molt 
especialitzades, i han d’orientar la seva activitat a fer efectives les demandes 
municipals. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquest paper des del període 2000-2003, 
quan va inaugurar un nou model de relació amb els ens locals de la província: 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, una iniciativa de suport als municipis en 
les seves polítiques públiques locals basada en el treball en xarxa i la 
concertació. La xarxa de municipis que és actualment la Diputació de Barcelona 
és el reflex d’una nova estructura organitzativa, però sobretot, d’un canvi en la 
manera de treballar i de relacionar-se amb els ajuntaments. 
 
La Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis, des de 
l’assumpció que la seva posició no és de superioritat jeràrquica sinó que tant els 
municipis com les províncies integren una mateixa comunitat política local. La 
fórmula triada per fer-ho realitat es basa en el treball en xarxa. 
 
Les característiques del treball en xarxa són: concertació, com a base per a la 
configuració de xarxes entre els ajuntaments i la Diputació; intercanvi 
d’experiències i coneixements que ajudin a l’establiment de vincles entre els 
membres; optimització de recursos humans, tècnics i materials en aplicar 
economies d’escala; capacitat de resposta més ràpida donada la implicació més 
intensa dels ajuntaments, i flexibilitat, ja que cada xarxa pot tenir objectius i 
membres diferents. 
 
Per fer possible que els municipis expressin les seves demandes de 
cooperació, la Diputació de Barcelona considera que el millor mètode pot ser el 
de la concertació. La Diputació concerta individualment amb els municipis el 
contingut de la cooperació; mitjançant la concertació, no s’imposa als municipis 
una línia de cooperació i són ells mateixos qui determinen quina cooperació 
volen rebre. D’aquesta manera fomenten l’establiment de prioritats polítiques 
per part dels ajuntaments i permeten que aquests desenvolupin les polítiques 
pròpies per les quals van ser elegits democràticament. 
 
A aquests efectes, és voluntat de la Diputació de Barcelona aprofundir i ampliar 
els terrenys en què treballa amb els ajuntaments, per la qual cosa ha decidit 
renovar el compromís amb el projecte Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i 



 

per la concertació amb els ens locals de la província. Per aquesta raó ha 
considerat oportú promoure la redacció d’un Protocol General del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011, al 
qual s’hi podran adherir els municipis i els altres ens locals que ho desitgin. 
 
La Diputació de Barcelona i els ens locals del seu territori adherits 
voluntàriament a aquest Protocol General estableixen de comú acord els pactes 
següents. 
 
PACTES 
 
Primer 
La Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al Protocol General del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (en endavant, 
«Protocol» o «Protocol General») reben la consideració de parts i es consideren 
vinculades per aquest instrument. 
 
Segon 
El desplegament estructurat de les previsions d’aquest Protocol a través de 
l’enunciació d’objectius estratègics, àmbits de suport i metodologies de definició 
i formalització i extinció d’actes i actuacions, rep la denominació de Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (en endavant, 
«Pla» o «Pla de concertació»). 
 
Tercer 
Es consideren partícips del Pla de concertació per al període 2008-2011:  
 
a) La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Pla. 
b) Els municipis, les entitats municipals descentralitzades, les comarques i les 
entitats metropolitanes que s’adhereixin al Protocol General. 
c) Les mancomunitats de municipis, les comunitats de municipis, els consorcis i 
altres ens locals no territorials que s’adhereixin al Protocol General. 
d) Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals dels 
ens locals, que s’adhereixin al Protocol General. 
 
Quart 
Amb l’adhesió a aquest Protocol per part dels ens locals, de mutu acord i 
voluntàriament, la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits estableixen, 
en pla d’igualtat, una relació continuada de treball al llarg de tot el mandat 2008-
2011. Els compromisos entre les parts derivats dels actes i els instruments 
específics d’aplicació o desplegament d’aquest Protocol no representen cap 
limitació de la capacitat o les competències de les parts, i s’estableixen sens 
perjudici de les relacions de qualsevol naturalesa que estableixin d’acord amb la 
llei, incloent-hi altres relacions convencionals, formalitzades, quan escaigui, al 
marge d’aquest instrument. 
 
Cinquè 
L’adhesió al Protocol no portarà, per ella mateixa, cap més obligació que la de 
reconduir els actes i els instruments concrets de desplegament a les pautes 
formals establertes per aquest Protocol. Ni l’aprovació ni l’adhesió al Protocol 
donaran lloc a compromisos concrets o de tipus econòmic. 
 



 

Sisè 
Les referències fetes anteriorment als ens locals adherits, als municipis o a 
l’autonomia municipal, s’apliquen també a la resta d’ens i entitats enumerats al 
pacte tercer d’aquest Protocol. 
 
En conseqüència, de mutu acord i voluntàriament, la Diputació de Barcelona i 
els ens locals que s’adhereixin a aquest Protocol General han d’adoptar el 
clausulat següent com a normativa reguladora del seu vincle convencional i de 
les seves relacions de cooperació en el desenvolupament del Pla de 
concertació: 
 
CLAUSULAT 
 
CLÀUSULA 1a: FINALITAT 
 
1. Mitjançant aquest Protocol General, les parts estableixen de comú acord 
l’articulació del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al 
període 2008-2011 basat en: 
 
a) Pautes d’orientació política local en les qüestions d’interès comú identificades 
a través del Protocol o en la seva aplicació. 
b) El marc general i la metodologia per al desenvolupament de la col·laboració 
en les àrees d’interrelació competencial i en els assumptes d’interès mutu 
definits en aquest Protocol General. 
 
2. L’abast de les previsions contingudes en el paràgraf anterior serà en cada 
cas el que es desprengui dels termes i les condicions resultants dels convenis 
específics, dels protocols generals aprovats per la Diputació de Barcelona 
referits a la constitució de xarxes específiques de serveis locals, d’altres 
instruments o dels actes específics que se subscriguin o que aprovin les 
previsions d’aquest Protocol. 
 
CLÀUSULA 2a: RÈGIM JURÍDIC 
 
1. El Protocol és un conveni marc i es regeix per aquestes clàusules, les quals 
constitueixen la llei que regula el vincle convencional existent entre la Diputació 
de Barcelona i els ens locals adherits. Aquests clàusules, juntament amb les 
disposicions normatives que despleguin el Protocol, les instruccions que dicti la 
Diputació i els instruments jurídics de concertació i col·laboració que 
desenvolupin les seves previsions, constitueixen la normativa específica 
reguladora del Pla de concertació. 
 
2. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Pla de 
concertació està constituït per les disposicions següents: 
 
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 



 

e) La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació 
local. 
 



 

CLÀUSULA 3a: OBJECTIUS GENERALS 
 
El Pla de concertació crea un espai de treball compartit amb la finalitat última de 
desenvolupar  conjuntament els objectius generals següents: 
 
a) El foment de polítiques públiques locals de qualitat: a partir de la satisfacció 
de les necessitats locals expressades pels ens locals o detectades per la pròpia 
Diputació de Barcelona, hi ha la voluntat de: 
- Contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, responent a uns 
estàndards mínims que garanteixin la vigència dels criteris de reequilibri 
territorial, desenvolupament sostenible i cohesió social. 
- Establir instruments d’avaluació que permetin analitzar la tipologia i l’impacte 
de les actuacions concertades. 
 
b) L’impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis: la 
Diputació de Barcelona ha de fomentar la constitució i la consolidació d’un 
sistema en xarxa de serveis municipals que aprofiti l’avantatge cooperatiu que 
ofereix aquest sistema i garanteixi que les actuacions concertades s’orienten a 
donar suport a la prestació integral de serveis municipals, tant pel que fa a la 
fase de disseny, creació o millora d’infraestructures i equipaments, com a la 
fase de gestió i realització d’activitats i prestació directa de serveis. 
 
CLÀUSULA 4a: ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Els objectius definits genèricament a la clàusula tercera, el actes i les 
actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquest Pla de concertació han 
d’orientar-se estratègicament al compliment de les previsions i les línies 
d’actuació assenyalades en el Pla d’actuació del mandat 2008-2011 de la 
Diputació de Barcelona, i s’agrupen d’acord amb els enunciats dels principis 
informadors expressats en el Pla estratègic 2007 de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb la relació següent: 
 
a) Aconseguir un sistema local fort i estructurat: la voluntat que hi hagi un 
sistema local fort, autònom i estructurat, que la Diputació pot promoure amb la 
defensa i la promoció dels interessos locals. La garantia de l’autonomia local en 
la definició dels seus interessos i la gestió dels recursos és la millor garantia de 
la prestació de serveis adients a la ciutadania a través de les línies d’actuació 
següents: 
- Garantia de l’autonomia local 
- Comunicació local 
- Relacions internacionals 
 
b) Equilibri territorial sostenible en clau de proximitat: equilibri territorial entès 
com a igualat d’accés als serveis, independentment de la mida i la capacitat del 
municipi. Equilibri entès també com a distribució respectuosa de les diferents 
activitats econòmiques en el territori, amb un desenvolupament econòmic 
mediambientalment sostenible i preferentment de caràcter endogen. Equilibri 
que només es pot pensar i dur a la pràctica des del coneixement i la complicitat 
que dóna la proximitat, a través de les línies d’actuació següents: 
- Foment de la mobilitat local 
- Ordenació i gestió del territori 
- Gestió ambiental local 
- Gestió d’espais naturals 



 

- Desenvolupament econòmic 
- Accés a l’habitatge 
- Comerç 
- Turisme 
 
c) Foment de la ciutadania i garantia de la qualitat de vida: foment del 
desenvolupament social amb polítiques de ciutadania, que cerquen cobrir 
igualitàriament les necessitats de tothom, però alhora permeten la diversitat 
basada en el desenvolupament de les diferents capacitats. La promoció de 
ciutats cohesionades socialment, on es pugui garantir la qualitat de vida, entesa 
com la possibilitat conjunta d’un desenvolupament personal individual amb la 
promoció d’una dimensió cívica comunitària basada en la relació entre persones 
i la participació democràtica, a través de les línies d’actuació següents: 
- Municipis educadors 
- Benestar social 
- Cooperació esportiva amb el món local 
- Joventut 
- Lectura pública i accés al coneixement 
- Patrimoni cultural 
- Difusió artística 
- Cooperació cultural 
- Salut pública 
- Consum 
- Polítiques d’igualtat de gènere 
- Diversitat i ciutadania 
 
CLÀUSULA 5a: PRINCIPIS INFORMADORS 
 
1. Els objectius i l’orientació a què es refereixen les clàusules 3 i 4 vénen 
presidides pels principis informadors següents: 
 
a) Concertació i autonomia local. Voluntat de les parts contractants de 
privilegiar les relacions convencionals i de concertació entre la Diputació, els 
municipis i la resta d’ens locals adherits a aquest Protocol, com a millor manera 
d’afavorir el principi d’autonomia local i municipal, previst en els articles 137 i 
140, respectivament, de la Constitució, i atès que, tal com expressen els articles 
303.1 i 304.1 del ROAS, els convenis interadministratius pressuposen una 
relació de cooperació consensuada entre les parts intervinents, basada en el 
diàleg, l’intercanvi i el contacte directe. 
b) Sistema de treball en xarxa. Voluntat plena de la Diputació de Barcelona de 
fomentar i administrar els interessos específics del seu territori amb la 
col·laboració activa dels municipis, creant un sistema en xarxa que, amb ple 
respecte a l’autonomia de cada ajuntament, aprofiti l’avantatge cooperatiu que 
ofereix aquest sistema i permeti millorar la cohesió del territori. 
c) Eficàcia i eficiència d’acords i actuacions. Voluntat expressa de les parts 
contractants d’assolir els objectius polítics i socials compartits recollits en la 
clàusula quarta d’aquest Protocol, utilitzant els recursos personals, tècnics, 
materials i econòmics de la manera més eficaç i eficient. Tot això en el marc 
d’una gestió basada en l’aprofitament de les economies 
d’escala, l’intercanvi de coneixement i d’experiències i l’estalvi de recursos que 
comporta el fet de treballar en xarxa. 
d) Efectivitat d’acords i actuacions. Voluntat per assolir la realització dels actes i 
les actuacions que es despleguin en el marc del Pla de concertació amb 



 

l’impacte i l’efecte desitjat en els terminis i amb les característiques previstes i 
condicionant, si escau, la realització de nous actes i actuacions a la realització 
efectiva d’anteriors. 
e) Subsidiarietat i proximitat. Voluntat per reforçar les accions que posin l’èmfasi 
en la subsidiarietat com a principi que identifica l’àmbit local, respectant sempre 
el principi d’autonomia local. D’aquesta manera s’articularan accions 
encaminades a donar protagonisme a les comunitats locals i als ciutadans i les 
ciutadanes. El Pla de concertació haurà de tenir en compte les diferents 
característiques socials, econòmiques i territorials de cada indret i ajustar l’acció 
per a la millor cobertura de les necessitats específiques que es manifestin. 
f) Transparència i participació. L’esperit i la filosofia del treball en xarxa es 
basen en la política de la participació i en la transparència democràtica que tots 
els poders públics han de demostrar en la seva gestió. Les xarxes es 
fonamenten en compartir informació i en el treball en comú dels seus membres. 
Amb les xarxes es prenen les decisions de manera participativa 
mitjançant la concertació. 
 
2. Els principis enumerats en l’apartat anterior són d’aplicació en les actuacions, 
els actes i els acords que adoptin les parts contractants en el desenvolupament 
d’aquest Protocol General. 
 
CLÀUSULA 6a: PROCEDIMENT D’ADHESIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona convidarà a adherir-se a aquest Protocol General 
a tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades i els consells 
comarcals de la província, com també a la resta d’ens locals que haguessin 
formalitzat l’adhesió al Protocol General per al període 2004-2007. 
 
2. L’adhesió al Protocol General ha de ser aprovada pels òrgans competents 
dels ens locals i notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
3. Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les 
societats mercantils participades pels ens locals, com també altres ens 
instrumentals dels ens locals, han d’acompanyar la seva adhesió amb 
l’autorització dictada per part de l’òrgan competent de l’ens local del qual 
depenen o al qual estan vinculats. 
 
4. L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi 
podrà oposar si contravé o és incompatible amb les determinacions d’aquest 
Protocol. Si, a judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho 
aconsellen, es podrà formalitzar en darrer terme mitjançant un conveni singular. 
 
5. Les adhesions dels ens locals constatades per la Diputació de Barcelona 
conformaran el Registre d’Adhesions del Pla de Concertació, que restarà obert 
a les noves adhesions que els ens locals de la província trametin a la Diputació 
de Barcelona al llarg del període de vigència del Pla, d’acord amb els ens que 
poden ser partícips del Pla de concertació, segons el pacte tercer. 
 
6. L’adhesió prèvia, formalitzada d’acord amb el procediment establert en 
aquesta clàusula, és requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la 
formalització administrativa d’actuacions derivades del Pla de concertació. 
 



 

CLÀUSULA 7a: ÀMBITS DE SUPORT 
 
1. Per al desenvolupament dels objectius i les orientacions establertes en les 
clàusules tercera i quarta d’aquest Protocol, el Pla de concertació disposa d’un 
conjunt diferenciat d’instruments i procediments de concertació adients amb la 
naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions que se’n deriven. La 
suma d’aquests elements garanteix la prestació integral de polítiques públiques 
locals de qualitat i reben la denominació d’àmbits de suport. Són àmbits de 
suport d’aquest Pla de concertació els següents: 
 
a) Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments, que inclou els 
recursos i els instruments per al desenvolupament concertat de polítiques 
públiques locals en infraestructures i equipaments, fonamentalment a través de 
les transferències de capital, la redacció i el lliurament de treballs tècnics, la 
cessió de mobiliari d’espai públic, l’execució d’obres i l’assessorament i el 
suport tècnic del personal de la Diputació de Barcelona. 
b) Àmbit de suport als serveis i les activitats, que inclou els recursos i els 
instruments per al desenvolupament concertat de polítiques públiques locals 
referides a la prestació i la realització de serveis i activitats locals, 
fonamentalment a través de les transferències corrents, la redacció i el 
lliurament de treballs, la cessió de material i l’assessorament i el suport 
tècnic del seu propi personal. 
 
2. En el marc d’aquests àmbits de suport, la Diputació de Barcelona podrà 
dotar-se de programes complementaris, per tal d’ajustar-se a les necessitats 
dels ens locals de la província. 
 
CLÀUSULA 8a: DESPLEGAMENT DELS ÀMBITS DE SUPORT 
 
La concertació d’actuacions entre la Diputació de Barcelona, els municipis i la 
resta d’ens locals adherits a aquest Protocol per als àmbits de suport definits en 
la clàusula anterior, es durà a terme d’acord amb les accions següents: 
 
a) Assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
b) Prestació integral de serveis de competència municipal, per donar suport a la 
prestació de serveis municipals tant pel que fa a la fase de programació, creació 
o establiment, com a la d’adequació i millora d’infraestructures i serveis locals. 
c) Coordinació entre si dels serveis municipals, amb la finalitat que la integració 
en un sistema o una xarxa d’abast provincial, en possibiliti la prestació integral i 
adequada en tot el territori provincial d’acord amb uns nivells mínims i 
homogenis de qualitat. 
d) Realització i manteniment de serveis mínims municipals, amb l’objectiu 
d’assegurar l’accés de la població de la província al conjunt de serveis mínims 
municipals, en les millors condicions d’eficàcia i d’economia. 
e) Accions supramunicipals, derivades de la necessitat dels ajuntaments de 
prestar serveis de manera supramunicipal per manca de capacitat de gestió; o 
de la voluntat dels ajuntaments de gestionar el servei municipal conjuntament 
amb altres ens. 
 



 

CLÀUSULA 9a: PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DE SUPORT A LES 
INFRAESTRUCTURES 
I ELS EQUIPAMENTS 
 
1. Els ens locals han de comunicar a la Diputació de Barcelona, a través dels 
mitjans que es disposin per a aquest efecte, la relació prioritzada de necessitats 
en l’Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments per a les anualitats 
2008, 2009, 2010 i 2011, des de la data de la invitació a adherir-se al Protocol 
General i no més tard del 29 de febrer de 2008. 
 
2. Les necessitats referides al punt anterior seran tractades com a propostes de 
col·laboració i inscrites al Registre de Necessitats del Pla de Concer tació. 
 
3. Les necessitats referides al punt 1 poden ser complementades, si escau, 
amb propostes de col·laboració sorgides en el si de la pròpia institució. 
 
4. Podran ser objecte d’inscripció al Registre de Necessitats les propostes de 
col·laboració que, d’acord amb el termini de vigència del Protocol General 
establert en la clàusula setzena, tinguin una execució prevista durant les 
anualitats 2008, 2009, 2010 i 2011, com també aquelles propostes l’execució de 
les quals ja estigui iniciada a partir de l’exercici 2008. 
 
5. Al llarg del període 2008-2011, els ens locals podran dur a terme les 
actualitzacions al seu Registre de Necessitats per recollir altres necessitats 
inversores no previstes inicialment degudament justificades. 
 
6. Prenent com a punt de partida la informació del Registre de Ne cessitats, els 
representants de la Diputació de Barcelona i dels ens locals adherits es 
reuniran a les Meses de Concertació, d’acord amb el procediment previst a la 
clàusula dotzena d’aquest Protocol. 
 
CLÀUSULA 10a: PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MOBILIARI D’ESPAI 
PÚBLIC 
 
1. En el marc de l’Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments i 
d’acord amb l’apartat 2 de la clàusula setena, es crea el Programa 
complementari de mobiliari d’espai públic, a través del qual se cedeixen als ens 
locals de la província diferents elements d’espai urbà: bancs, papereres, espais 
lúdics per a la gent gran i contenidors. El Programa és susceptible d’ampliar-se 
amb altres elements al llarg del mandat. 
 
2. A partir d’aquesta oferta pròpia de mobiliari d’espai públic que la Diputació de 
Barcelona posarà en coneixement dels ens locals adherits, aquests li 
comunicaran, si escau, la relació prioritzada de les seves necessitats de 
mobiliari d’espai públic per a les anualitats 2008, 2009, 2010 i 2011, des de la 
data de la invitació a adherir-se al Protocol General i no més tard del 29 de 
febrer de 2008. 
 
3. Les necessitats referides al punt anterior s’han d’inscriure al Registre de 
Necessitats del Pla de Concertació, d’acord amb els preceptes inclosos en les 
clàusules 9.2 fins a 9.5. Aquestes propostes de col·laboració seran la base per 
a la programació conjunta de les cessions de mobiliari d’espai públic per al 
període 2008-2011. 



 

 
4. La concertació d’aquests ajuts es farà d’acord amb el procediment previst a 
la clàusula dotzena d’aquest Protocol. 
 
CLÀUSULA 11a: PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DE SUPORT ALS SERVEIS I 
LES ACTIVITATS 
 
1. Cada any del període de vigència del Pla, la Diputació de Barcelona aprovarà 
el Catàleg de serveis i activitats o un instrument de desplegament anàleg que 
comprengui l’oferta conjunta de la Diputació pel que fa als programes de suport 
als serveis i les activitats locals, i al qual podran 
concórrer els ens locals adherits, d’acord amb les condicions i els procediments 
que s’estableixin en les bases reguladores i les convocatòries corresponents. 
 
2. Dins del termini previst, els ens locals adherits trametran a la Diputació la 
seva demanda de suport per a l’any en curs relativa als programes continguts 
en el Catàleg de serveis i activitats o l’instrument anàleg. 
 
3. En tot allò no previst per les bases reguladores i les convocatòries 
corresponents, la concertació dels ajuts d’aquest àmbit de suport es farà 
d’acord amb el procediment previst en la clàusula dotzena d’aquest Protocol. 
 
CLÀUSULA 12a: PROCEDIMENT DE CONCERTACIÓ 
 
1. El procediment de concertació d’actuacions derivades del Pla es durà a 
terme mitjançant la creació i el desenvolupament d’un espai de negociació i 
diàleg en el si del qual els ens locals adherits i la Diputació de Barcelona 
contrastaran necessitats i propostes de col·laboració i generaran pactes que 
han de servir per a la posterior formalització d’actuacions. L’instrument per dur a 
terme aquest propòsit rep la denominació de Meses de Concertació. 
 
2. El procés de concertació ponderarà de manera individualitzada les 
necessitats presentades per cada ens local segons els criteris següents: 
 
a) El principi d’autonomia local, d’acord amb la prioritat assignada a la 
necessitat per l’ens local. 
b) Que portin aparellada l’actuació en xarxa. 
c) Que s’ajustin a les necessitats específiques de cada indret i, de manera 
especial, a l’assistència integral en polítiques públiques locals per als petits 
municipis. 
d) Que contribueixin al compliment dels objectius estratègics del Pla d’actuació 
del mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la clàusula 
quarta d’aquest Protocol. 
e) Que s’ajustin als estàndards mínims en matèria de qualitat que pugui fixar la 
Diputació de Barcelona en desplegament del Pla d’actuació del mandat 2008-
2011 de la Diputació de Barcelona; 
f) Que es corresponguin amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació 
de Barcelona. 
g) Que conjuguin la satisfacció directa i conjunta d’interessos o competències 
provincials i d’interessos o competències municipals. 
 
3. La concertació final ha de garantir una distribució equitativa dels recursos 
mitjançant l’aplicació d’una base objectiva que determina una dotació mínima 



 

segons la dinàmica poblacional, l’estructura urbana i la capacitat fiscal del 
municipi. 
 
4. En coherència amb la idea de la concertació entesa com un procés que 
engloba tant l’Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments com 
l’Àmbit de suport als serveis i les activitats, i amb la voluntat de desenvolupar 
nous mecanismes de diàleg entre els dos àmbits que afegeixin valor i capacitat 
de resposta a les necessitats específiques de cada indret, s’ofereix als 
municipis la possibilitat de destinar un màxim del vint per cent del seu volum de 
recursos de l’Àmbit de suport a les infraestructuras i els equipaments al 
desenvolupament de programes complementaris de l’Àmbit de suport a serveis i 
activitats. 
 
5. La programació de les actuacions concertades es durà a terme a partir de les 
dades de maduresa de les necessitats expressades per l’ens local, per fer 
coincidir la formalització administrativa amb l’execució real. 
 
6. Si la naturalesa de la necessitat ho determina, la Diputació podrà habilitar 
instruments i espais de concertació específics per a l’adopció dels pactes 
corresponents. 
 
7. La Diputació de Barcelona comunicarà de manera individualitzada a cada 
ens local beneficiari el resultat del procés de concertació. 
 
CLÀUSULA 13a: FORMALITZACIÓ DELS AJUTS 
 
1. Per fer efectiva la col·laboració i poder iniciar la gestió de les actuacions, 
aquestes s’hauran de formalitzar administrativament en els termes establerts de 
la clàusula nou a la onze d’aquest Protocol. 
 
2. Aquesta col·laboració es podrà formalitzar a través dels instruments 
següents: 
 
a) Signatura de convenis específics de col·laboració, considerats l’instrument 
idoni per recollir aquells aspectes que aporten valor al desenvolupament de les 
actuacions. 
b) Atorgament de subvencions mitjançant convocatòries de concurrència 
pública o que es derivin del Protocol com a instrument de caràcter general 
aprovat pel Ple, o subvencions nominatives en el pressupost de la corporació. 
c) Atorgament d’ajuts de contingut no econòmic, cessions d’ús de béns mobles. 
d) Qualsevol altre instrument de col·laboració i cooperació admissible en dret. 
 
3. Els instruments anteriors han de contenir els pronunciaments relatius al règim 
jurídic aplicable a cada modalitat d’actuació. I com a mínim hauran de fer 
referència als aspectes següents: vinculació al Protocol; política local que es 
fomenta; àmbit específic al qual es dóna suport; tipus de suport; període de 
realització; compromisos específics que s’assumeixen, i procediment de 
seguiment i avaluació. 
 
4. Les actuacions formalitzades mitjançant convenis específics o de 
subvencions configuren el Registre d’Actuacions del Pla de Concertació.  
 



 

5. Per mitjà d’aquests instruments s’articulen la incorporació dels ens locals 
adherits als espais de treball i la relació en xarxa creats per la Diputació, tant els 
ja constituïts en el moment de l’aprovació d’aquest Protocol com els que es 
constitueixin en virtut de les relacions de col·laboració establertes en el 
desplegament. 
 
CLÀUSULA 14a: PUBLICITAT 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat, la Diputació de Barcelona 
ha de publicar periòdicament al butlletí oficial de la provincia la relació d’actes i 
acords que la Diputació aprovi en desplegament del Pla de concertació. 
 
CLÀUSULA 15a: EXECUCIÓ 
 
1. L’execució del Pla de concertació s’ha de dur a terme prenent en 
consideració, en el seu cas: 
 
a) Les instruccions de desplegament, que determinen els procediments 
concrets previs a la realització d’actes i acords de concertació i, en tot cas, els 
d’adhesió i d’inscripció de necessitats, d’acord amb les clàusules sisena, 
novena i desena d’aquest Protocol. 
b) Les instruccions de gestió, definides per a la formalització i gestió de les 
actuacions derivades del Pla de concertació i, en tot cas, les relatives a allò que 
estableix la clàusula tretzena del Protocol. 
c) La resta de disposicions necessàries per tal d’implementar i fer efectiu el 
contingut del Pla de concertació. 
 
2. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha de dictar les disposicions 
d’organització interna que estableixin atribucions específiques als òrgans de la 
Diputació i assignin funcions per a l’execució del Pla de concertació. 
 
CLÀUSULA 16a: VIGÈNCIA DEL PROTOCOL 
 
El període de vigència d’aquest Protocol comprèn els exercicis 2008, 2009, 
2010 i 2011, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i els 
instruments específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin. 
 
DISPOSICIONS 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: UTILITZACIÓ DE MITJANS DE 
GESTIÓ ELECTRÒNICA 
 
1. Transitòriament, i fins a la implantació plena de la plataforma de signatura 
electrònica de la corporació, s’habilitarà amb caràcter complementari un 
sistema de gestió electrònica del Registre de Necessitats, d’acord amb el 
contingut de les clàusules novena i desena d’aquest Protocol, a través de la 
pàgina web www.diba.cat/xbmq. 
 
2. L’ús i les característiques tecnològiques dels instruments que cal utilitzar 
s’han de fixar en les instruccions de desplegament previstes en la clàusula 
quinzena i publicats a l’adreça web indicada. En qualsevol cas, l’accés i l’ús 
d’aquest sistema de gestió electrònica del Registre de 



 

Necessitats comportarà l’acceptació dels procediments i la tecnología emprada, 
com també els efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: FINALITZACIÓ D’ACTUACIONS DEL 
PERÍODE 2004-2007 
 
1. Per finalitzar l’execució i la justificació de les actuacions formalitzades 
administrativament en desplegament del Protocol General Zarza Barcelona 
Municipis de Qualitat del mandat anterior 2004-2007, corresponents al suport a 
les infraestructures i els equipaments que es trobin en tràmit d’execució en el 
moment de l’aprovació del Protocol, s’estableix un període de dos anys, que 
comprendrà de l’1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2009. 
 
2. Per a les actuacions aprovades en l’àmbit del suport als serveis i les activitats 
corresponents a les anualitats 2004, 2005, 2006 i 2007 es determina l’extinció 
dels drets reconeguts, un cop transcorreguts els períodes màxims d’execució i 
justificació establerts en les bases i els instruments reguladors d’aquests ajuts i, 
en tot cas, finalitzada l’anualitat 2008. 
 
DISPOSICIÓ FINAL: TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ 
 
1. Als efectes de liquidació del Pla de concertació, les actuacions formalitzades 
administrativament corresponents a l’àmbit de suport a les infraestructures i els 
equipaments tindran un termini d’execució i justificació addicional als quatre 
anys de programació del mandat 2008-2011, que es fixa en dos anys durant les 
anualitats 2012 i 2013. 
 
2. Finalitzat l’any 2013, la Diputació procedirà a la liquidació econòmica i 
administrativa del Pla, donant de baixa les actuacions no justificades durant 
aquest termini. 
 
3. Pel que fa a les actuacions formalitzades corresponents a l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats, corresponents a les anualitats 2008, 2009, 2010 i 
2011 i en tractar-se d’ajuts de gestió i liquidació anual, es determina l’extinció 
dels drets reconeguts, un cop transcorreguts els períodes màxims d’execució i 
justificació establerts en les bases i els instruments reguladors d’aquestes 
convocatòries o actes de formalització dels ajuts i, en tot cas, finalitzada 
l’anualitat 2012. 

 
Atès que, segons la clàusula 9a d’aquest Protocol General, els ens locals han 
de comunicar a la Diputació de Barcelona, a través dels mitjans que es disposin 
per a aquest efecte, la relació prioritzada de necessitats en l’Àmbit de suport a 
les infraestructures i els equipaments per a les anualitats 2008, 2009, 2010 i 
2011, des de la data de la invitació a adherir-se al Protocl general i no més tard 
del 29 de febrer de 2008. 

Vista la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 



 

PRIMER.-  Adherir-se al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 
data 20 de desembre de 2007, i el text del qual es transcriu en el cos del 
present acord. 

SEGON.- Trametre un certificat d’aquest acord al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, perquè la Diputació en pugui fer la constatació. 

TERCER.- Aprovar la relació prioritzada de necessitats en l’Àmbit de suport a 
les infraestructures i els equipaments per a les anualitats 2008, 2009, 2010 i 
2011 i que són els següents: 
 

PRIORITAT NECESSITAT 
1 Urbanització de la riera Gavarra (riera Buscarons – Rda. 

Sant Elm) 
2 Obra de connexió de la nova plaça Universitat amb el 

carrer Lluís Domènech i Montaner 
3 Asfaltament dels carrers Lluís Domènech i Montaner, 

Sant Pere, la plaça Indústria i escales Mas Muní 
4 Ampliació i millora de la biblioteca P. Gual i Pujadas 

 
QUART.- Aprovar la relació d’estudis i projectes per a les anualitats 2008, 2009, 
2010 i 2011 que són els següents: 
 

- Estudis previs sobre les alternatives d’actuació a la plaça Manent 
- Pla director del clavegueram 
- Pla director peral CEIP Misericòrdia 
- Projecte executiu de reurbanització de la plaça Onze de Setembre 
 

CINQUÈ.- Comunicar a la Diputació de Barcelona, mitjançant Internet, al 
Registre de necessitats, d’aquesta relació de prioritats per a la concertació i el 
posterior desenvolupament d’aquestes accions. 
 
SISÈ.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i l’execució 
d’aquests acords. 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL GRUP D’INVÀLIDS DEL 
MARESME – MATARÓ (GIMM) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha iniciat una política de promoció de 
tota classe d’activitats i de prestació de serveis públics per poder satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal i, molt especialment amb 
relació a les persones discapacitades físiques o sensorials pel que fa a la seva 
completa realització personal i a la seva total integració social. 
 



 

Atès que el Grup d’Invàlids del Maresme – Mataró ( en endavant GIMM), és una 
entitat ciutadana les activitats de la qual són d’utilitat i/o interès públic o social i 
en moltes ocasions complementen els serveis prestats per les administracions 
públiques. 
 
Atès que tant l’Ajuntament de Canet de Mar com el GIMM estan interessats a 
fomentar aquestes polítiques socials de realització personal i integració social 
de les persones discapacitades físiques o sensorials mitjançant el 
desenvolupament d’activitats d’interès públic o social. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar pot participar en el finançament 
d’activitats, la iniciativa i l’organització de les quals vagin a càrrec del GIMM, 
sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès públic o social, a 
partir d’una subvenció instrumentada a través de conveni. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el GIMM, el text literal del qual és 
el següent: 
 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
 
CONVENI PER A LA FORMALITZACIO DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 
DESTINADES AL GIMM PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
SERVEIS SOCIALS I ACCESSIBILITAT 
 
A la localitat de Canet de Mar, ___ de ____ de 2008 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’alcalde, Joaquim Mas Rius, amb NIF núm. xxxxxxx en nom i 
representació de l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar, facultat per aquest acte 
en virtut de l’article 6.2 de la Llei orgànica 1/2002. 
 
De l’altra, el president de l’associació GIMM (NIF nún. xxxxx) Sr.  MIQUEL 
GUARDIOLA I BALES, amb DNI núm. xxxxx  i en virtut de l’acord pertinent de la 
Junta del GIMM. 
 
Degudament facultats exposen que ambdues institucions, l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el GIMM, tenen coneixement de les obligacions, les activitats i 
les voluntats vers les persones discapacitades físicament i per tant, 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el municipi, per a la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe 
d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixen a satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
II. Que a la satisfacció dels interessos generals, hi contribueix d’una manera 
fonamental la iniciativa privada i en particular la d’aquelles entitats ciutadanes 



 

les activitats de les quals son d’utilitat i/o interès públic o social, i vénen a 
complementar els serveis prestats per aquesta Administració. 
 
III. Que dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, la de 
foment de les activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i 
complementàries dels serveis municipals és de fonamental importància. 
 
Entre aquestes, la subvenció instrumentada a través dels oportuns documents 
de conveni suposa la participació d’aquest Ajuntament en el finançament 
d’activitats, la iniciativa i l’organització de les quals van a càrrec dels particulars, 
sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès públic o social. 
 
IV. Que prenent com a base, tant l’esperit de col·laboració que ha presidit 
l’actuació dels successius governs de l’Ajuntament de Canet de Mar respecte 
del GIMM, com el mandat constitucional en relació als disminuïts en les seves 
capacitats físiques o sensorials pel que fa a la seva completa realització 
personal i a la seva total integració social, totes dues entitats han decidit donar 
més relleu als vincles que hi ha entre ambdues institucions, comprometent-se, 
la corporació municipal, que des dels seus departaments i organismes 
autònoms (educació, transports, esports, obres públiques, cultura, serveis 
socials, etc.) se segueixi una política de normalització i integració vers les 
persones amb discapacitat física, és a dir, que davant de qualsevol actuació 
municipal es tingui en compte la presència i la participació de les persones amb 
discapacitat física. 
 
V. Que la signatura d’aquest conveni no representa cap innovació en les 
relacions existents entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el GIMM, sinó un pas 
més en el seu foment, així com una invitació a continuar pel camí que, per 
l’esmentat conveni, s’inicia de cara a altres camps o serveis distints de què serà 
objecte, com l’orientació familiar, l’atenció domiciliària, les activitats culturals, 
esportives, d’ocupació, en el lleure, transports, mobilitat, habitatges, etc. 
 
VI. Tenint en compte que l’article 4 de la Llei 12/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids, obliga l’Administració de l’Estat, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals a col·laborar i emparar la iniciativa privada 
sense ànim de lucre, prestant especial suport a les institucions, les associacions 
i les fundacions promogudes pels mateixos minusvàlids, els seus familiars o els 
seus representants legals. 
 
VII. Que, per tot això esmentat, és voluntat de les parts subscriure un conveni 
que passen a formalitzar pel present document, sota els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- El present conveni té per objecte la potenciació dels serveis 
d’assessorament que dispensa el GIMM a les persones amb discapacitat física 
de Canet de Mar. Aquest servei d’assessorament inclou un servei d’informació 
general i un servei d’atenció personalitzada, informació, orientació i el 
seguiment a les persones amb disminució física i als seus familiars, així com la 
tramitació de gestions, d’ajudes econòmiques, d’ajudes tècniques i de recursos 
específics (inserció laboral, residències, esports, lleure, etc.), també inclou 
vetllar per l’accessibilitat, fomentant el disseny per a tothom per aconseguir 
gaudir dels espais i dels serveis en igualtat de condicions.  



 

 
Segon.- El servei d’assessorament es presta en els locals determinats per 
l’Ajuntament, per tal d’estalviar desplaçaments innecessaris als usuaris. 
 
Tercer.- El servei d’assessorament que dispensa el GIMM romandrà obert al 
públic un mínim de quatre hores mensuals, en dies i horaris a decidir entre els 
tècnics responsables, i estarà obert a tots els interessats sense que es doni 
prioritat de cap classe als associats d’entitats específiques. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’aquest conveni abonarà la 
quantitat de 1.400,00 € amb càrrec a la partida  91 43100 22611 del Pressupost 
de despeses de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2008. 
     
Cinquè.- El GIMM justificarà, anualment, l’afectació de l’aportació econòmica 
municipal al manteniment dels serveis que presta en favor de les persones 
discapacitades físiques, i a tal efecte, presentarà a l’Ajuntament la següent 
documentació, sempre signada pel president i segellada: 
 
a) Memòria detallada de l’activitat o programa que constitueix l’objecte d’aquest 
conveni. 
b) Liquidació econòmica de l’activitat.  
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les 
activitats fetes, que contingui la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament, segons 
explica el pacte desè. 
 
La documentació esmentada en aquest paràgraf s’haurà de presentar dins el 
termini màxim de trenta dies a comptar des de l’acabament de les activitats, i en 
tot cas, abans del dia 31 de gener de 2009. 
 
Sisè.- Per al millor funcionament d’aquest conveni s’estableix que l’Ajuntament 
efectuarà dos pagaments: el 75% del total per avançat en el moment de la 
signatura del conveni, o per defecte dins del primer trimestre natural de l’any, i 
el 25% restant quan hagin aportat la documentació justificativa. 
 
Setè.- Des dels diferents departaments i organismes autònoms municipals es 
vetllarà per desenvolupar una política de promoció a la integració de les 
persones amb discapacitat física a la societat i aconseguir així una millora en la 
seva qualitat de vida. Tant des del punt de l’urbanisme i les obres públiques, 
tendint a la supressió de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits 
d’actuació (edificacions de tot tipus, publiques, esportives, docents), a tenor 
d’allò que es disposa en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques; així com des de 
circulació i transport, tendint a efectuar les adaptacions escaients en la via 
pública i en els mitjans de transport en funció de les dotacions pressupostàries i 
de les subvencions que es puguin obtenir, com de la resta de  departaments i 
organismes autònoms implicats es promourà la sensibilització per la integració 
de les persones amb discapacitat a través de la participació en les seves 
activitats i en campanyes que organitzin. 
 
Vuitè.- Per vetllar pel compliment d’aquests pactes totes dues institucions estan 
d’acord a fer reunions periòdiques amb els departaments implicats per vetllar 
pel compliment del conveni. A tal efecte es crearà una Comissió Tècnica que 



 

treballarà la problemàtica de les persones amb disminucions físiques, amb 
representants d’ambdues parts. 
 
En cas que no s’arribi a materialitzar aquesta comissió, la seva funció seria feta 
per la comissió mixta esmentada en el pacte novè. 
 
Novè.- Es constitueix una Comissió Mixta de seguiment constituïda pels 
membres següents: 
 
El tinent d’alcalde de Joventut, Accessibilitat i Oficina Local d’Habitatge, Rafel 
Dulsat Ortiz, que actuarà com a president. El president del GIMM. Dos 
representants de l’Ajuntament, un del Servei de Benestar social, i un d’altres 
departaments implicats. Dos representants del GIMM. 
 
La seva funció principal és la de fer el seguiment de l’aplicació dels recursos 
aportats per l’Ajuntament de Canet de Mar i informar del desenvolupament del 
Programa anual d’activitats del GIMM, assegurar la seva realització o estudiar, 
si és el cas, les possibles variacions a introduir per tal de millorar-lo. 
 
La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a la finalització del present 
conveni. La persona encarregada del servei d’atenció personalitzada, objecte 
del present conveni, podrà assistir a les reunions de la comissió a instància de 
qualsevol dels seus components amb veu però sense vot. 
 
Desè.- L’Entitat GIMM es compromet a fer constar expressament en tot el 
material de divulgació que editi referit a l’objecte del present conveni, i en lloc 
visible i preferent, la llegenda “amb suport de l’Ajuntament de Canet de Mar“, 
amb l’anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat  per 
l’Ajuntament de Canet de Mar i que serà facilitat per la Secció més adient. 
 
Onzè.- La vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la data de la seva 
signatura, no essent susceptible de pròrroga per tàcita reconducció si no, en tot 
cas, per acord exprés de les parts. 
 
Dotzè.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 
b) per resolució, per incompliment del present conveni per qualsevol de les 
parts signatàries. 
 
c) per avinença de les parts signatàries. 
 
d) per qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
Tretzè.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
l’execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, 
seran resoltes per l’Ajuntament de Canet de Mar, en el cas de litigi, se 
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 



 

I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, ambdues parts 
el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a 
l’encapçalament. 
 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Joventut i Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el GIMM, el text del qual el trobem a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde president per signar tots els acords que es creguin 
oportuns per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
5.- APROVACIÓ DELS PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR 
ESCOLAR 1R. TRIMESTRE DEL CURS 2007-2008 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 12.787’40 
€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels 
ajuts de menjador escolar per al  1r. trimestre del curs 2007-2008 , realitzada 
pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 1r. trimestre del curs 2007-
2008 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
C.E.I.P. TURÓ DEL DRAC _______________1.316’88€ 
C.E.I.P. MISERICÒRDIA_________________9.159’16€ 
I.E.S. DOMÈNECH I MONTANER__________262’88€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_______1.024’24€ 
COL·LEGI YGLESIAS___________________ 1.024,24 € 
T O T A L:      12.787’40 € 
 



 

6.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE GENER AL 15 DE FEBRER DE  2008 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  gener al 15 de febrer de 
2008.  
 
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 2008,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tretze mil cinc-cents tretze euros 
amb vuitanta-sis cèntims (13.513,86 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  de  gener i el 15 de febrer de  2008.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents nou euros amb 
setanta-nou cèntims (1.509,79 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local , durant el mes de febrer de 2008 i fins a la 
quantitat de quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims (4,85 €), corresponent als 
serveis nocturns efectuats pel personal de la brigada d’obres i serveis.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents quaranta-cinc euros amb 
trenta-set cèntims (545,37 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de febrer de 2008.  
 



 

QUART.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents trenta-nou euros amb 
quaranta cèntims (439,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
febrer de 2008.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents setze euros amb vuitanta 
cèntims (616,80 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de febrer de 2008.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent nou euros amb quaranta-set 
cèntims  (109,47 €) corresponent al pagament del complement de festivitat al 
personal de la Policia local que ha treballat el dissabte de Carnaval,  d’acord 
amb el que estableix  l’acord de condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SETÈ.-  Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 
7.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT BESTRETA  SUBVENCIÓ, PER AL 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DELS 
CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS. 
 
Atès que en data 26 de setembre de 2007 es va publicar al DOGC l’ordre 
EDU/332/2007, de 18 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en activitats extraescolars, dels centres 
educatius sufragats amb fons públics, i es va obrir la convocatòria  per al curs 
escolar 2007-2008. 
  
Atès que en data 11 d’octubre de 2007 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar la subvenció als ajuntaments per al foment de la participació en 
activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons públics.  
 
Atès que al municipi de Canet de Mar les activitats extraescolars estan 
organitzades per les AMPA dels respectius centres i que l’ajuntament va obrir 
un procés perquè totes les AMPA poguessin presentar documentació sobre les 
activitats susceptibles de rebre la subvenció d’acord amb allò que estableix 
l’ordre EDU/332/2007, de 18 de setembre. 
 
Atès que en data 17 de gener de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar 
acceptar la subvenció atorgada.   
 
Atès que s’ha rebut per part de la Generalitat de Catalunya un ingrés en 
concepte de bestreta corresponent al 38% de l’import de la subvenció, quedant 
pendent de pagament el 62% restant que es farà efectiu un cop justificada la 
subvenció. 
 
Atès que el detall de la sol·licitud, dels imports atorgats i de la respectiva 
bestreta és el següent: 



 

 
 Nre. 

activitats 
Import subvenció Import 

bestreta 
CEIP Turó del drac 1 840,00 € 210,00 € 
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia 10 4.620,00 € 1155,00 € 
IES Lluís Domènech i Montaner 1 840,00 € 210,00 € 
Col·legi Yglesias 5 2.520,00 € 957,60 € 
TOTAL 17 8.820,00 € 3.351,60 € 
 
De conformitat amb la proposta de la tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i 
Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar el pagament dels imports de la bestreta a cadascuna de les 
associacions de pares i mares dels centres, segons la relació següent: 
 
 Import 

bestreta 
CEIP Turó del drac 210,00 € 
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia 1.155,00 € 
IES Lluís Domènech i Montaner 210,00 € 
Col·legi Yglesias 957,60 € 
TOTAL 3.351,60 € 
 
SEGON.-  Condicionar el pagament de l’import total de la subvenció a la 
justificació de les activitats extraescolars, justificació que tindrà la següent 
forma:  

a) certificat d’assistència a cada activitat, amb indicació dels noms i 
cognoms, i amb l’autorització prèvia dels pares, mares o tutors per a la 
cessió de les dades personals de l’alumnat, d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. (BOE núm. 298, de 14 de desembre) 

b) Memòria descriptiva de cada activitat. 
c) Relació justificativa de les despeses amb esment del nom i NIF del 

proveïdor, núm.  de factura, descripció del servei i import,  a més dels 
documents originals de la despesa de cada activitat, amb l’import a que 
fan front les famílies per a l’organització de l’activitat.  

d) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els risc.  
 

La documentació referida s’haurà de lliurar a l’Àrea d’Educació i Infància abans 
del 30 de juny de 2008. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a la Tresoreria. 
 



 

8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 4 FINS AL 8 DE FEBRER DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
117 04.02.08 Canvi de nom nínxol Alcaldia 
118 04.02.08 Devolució ingressos indeguts Alcaldia 
119 04.02.08 Primera ocupació c. Sant Josep, xx Òscar Figuerola 
120 04.02.08 Imposició sanció persones físiques Alcaldia 
121 04.02.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcaldia 
122 04.02.08 Proposta de retirada de carnet de conduir Alcaldia 
123 05.02.08 Rectificació PCAP servei manteniment 

parcs i jardins 
Alcaldia 

124 05.02.08 Ampliació contracte GC Alcaldia 
125 05.02.08 Cobrament sanció finca rústica FG Òscar Figuerola 
126 05.02.08 Contracte menor mobilitat sotenible Alcaldia 
127 05.02.08 Contracte menor campanya estalvi d’aigua Alcaldia 
128 06.02.08 Nòmina complementària corporació Alcaldia 
129 06.02.08 Mantenir la suspensió de les obres del 

carrer Francesc Parera 
Òscar Figuerola 

130 06.02.08 Canvi de nom nínxol Cati Forcano 
131 06.02.08 Devolució fiança carrer Cuba, xx Òscar Figuerola 
132 06.02.08 Devolució garantia definitiva obres Endesa Alcaldia 
133 06.02.08 Bases concurs ordinari plaça interventor Alcaldia 
134 06.02.08 Primera ocupació Emília Domènech, xx Òscar Figuerola 
135 06.02.08 Primera ocupació riera Buscarons, xx Òscar Figuerola 
136 06.02.08 Llicència Telefónica carrer del Mar, xx  Òscar Figuerola 
137 06.02.08 Contracte serveis relacionats amb l’escola 

d’adults 
Alcaldia 

138 07.02.08 Obra menor carrer Francesc Parera, xx Òscar Figuerola 
139 07.02.08 Primera ocupació Isla Cristina, xx Òscar Figuerola 
140 07.02.08 Despeses Alcaldia 
141 07.02.08 Instal·lació doctor Flèming, xx Sílvia Tamayo 
142 07.02.08 Llicència gas natural, diverses escomeses 

particulars 
Òscar Figuerola 

143 07.02.08 Contractació RC Alcaldia 
144 08.02.08 Llicència primera ocupació Òscar Figuerola 
145 08.02.08 Sol·licitud subvenció per al foment de la 

recollida selectiva de la fracció orgànica 
dels residus municipals  

Alcaldia 

146 08.02.08 Permís no retribuït MV Alcaldia 
 



 

7.- 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 14.20 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


