
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 23 D’OCTUBRE 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i 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 construcció nou pou per part de Sorea 
4. Aprovació conveni de col·laboració amb la Fundació Viure i Conviure 

per a la dotació d’equipaments informàtics 
5. Aprovació serveis extraordinaris mes d’octubre 
6. Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Direcció General 

d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat 
7. Autorització d’ampliació de l’espai destinat al mercat setmanal de 

marxants 
8. Moció de suport a l’IES Domènech i Montaner per impartir el batxillerat 



d’arts escèniques, música i dansa 
9. Relació de decrets des del dia 6 al 10 d’octubre de 2008 
10. Precs i preguntes 

  



 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 
16 d’octubre 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 despeses de data 16 d’octubre de 2008, per import de  
78.924,96€, 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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 16 d’octubre de 2008 , per 
import de 78.924,96 €, 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. 
 
TERCER.- Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en 
l’annex 2 per import de  4.546,93 €, fins la seva aprovació definitiva al 
pressupost,  previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
3.- APROVACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU PER PART DE 
SOREA 
 
Atès que en sessió plenària de 3 d’abril de 1995, l’Ajuntament de Canet de Mar 
va acordar adjudicar a SOREA la gestió indirecta del Servei Municipal d’Aigua 
potable, sota la modalitat d’arrendament de serveis personals, en base al Plec 
de condicions econòmiques i administratives aprovat a l’efecte en sessió 
plenària de 12 de novembre de 1992, atorgant-se el corresponent contracte 
administratiu en data 134 de juny de 1993. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 25 de gener de 2002, va 
acordar: 



 
PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte subscrit amb SOREA per a la gestió 
del Servei municipal d’aigua potable de Canet de Mar per un període de 20 anys 
a comptar des de la data actual de venciment, és a dir, fins a l’13 de juny de 
2025, sense perjudici de les posteriors pròrrogues que d’acord amb la legislació 
en vigor així poguessin procedir, o que es poguessin donar per efecte d’assolir la 
recuperació de les inversions efectuades pel gestor del Servei. 
 
SEGON.- Requerir a SOREA per realitzar la inversió i les aportacions 
necessàries per a l’execució dels projectes a realitzar en el Servei municipal 
d’aigua potable de Canet de Mar, per un import màxim de sis-cents un mil dotze 
euros amb deu cèntims (601.012,10 €), equivalents a cent milions de pessetes 
(100.000.000 PTA), en la forma i terminis previstos a l’oferta presentada a 
l’efecte per la mercantil SOREA. 
 
TERCER.- Aprovar el pla de recuperació de les inversions i les aportacions a 
realitzar per SOREA, en un període de 20 anys, amb un tipus del EURIBOR per 
a operacions a un any + 0,0 % de punts percentuals, essent revisable el tipus 
d’interès en funció de la variació experimentada pel tipus de referència, o el que 
en el seu cas el substitueixi, enregistrada durant l’anualitat objecte de revisió, 
aplicant a aquests efectes la mitjana del tipus de referència pres a dia 30 durant 
els darreres 12 mesos. 
 
QUART.- Sense renunciar a la titularitat del Servei, que en tot cas correspon a 
l’Ajuntament, instar i autoritzar a SOREA perquè, a partir de la propera 
facturació, lliuri directament els rebuts als abonats amb el seu propi CIF, 
atribuint-li igualment la gestió de l’IVA repercutit als usuaris del Servei municipal 
d’aigua potable de Canet de Mar que, com a conseqüència de la prestació del 
Servei ha d’aplicar-se. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la refosa de disposicions vigents del Plec de condicions 
economicoadministratives que ha de regular la prestació del Servei  municipal 
d’aigua potable de Canet de Mar. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es fa recull i es 
protocolitzen els acords anteriorment transcrits, tot facultant la senyora 
alcaldessa perquè així pugui subscriure el conveni referit, podent atorgar tants 
documents complementaris, rectificadors, subsanadors i altres de caràcter 
anàleg com es requereixin per a la seva formalització. 
  

Atès que degut a la situació d’excepcionalitat viscuda a Catalunya la primera 
meitat d’enguany l'Ajuntament de Canet de Mar té prevista l'execució de les 
obres de construcció d’un nou pou, per la qual cosa la Junta de Govern Local, 
en sessió de data 16 d’octubre de 2008, va prendre els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada per l’empresa 
SOREA per a la construcció d’un nou pou al polígon industrial de Canet de Mar 
de Castellarnau, amb un pressupost per contracta de 181.492,01 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Les obres a les quals fa referència aquesta memòria no es podran 
executar fins que no es disposi d’un projecte de l’obra redactat, tramitat i aprovat 
reglamentàriament i adaptat a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 



 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar en data 31 de març de 2008 va 
sol·licitar una subvenció a l'ACA per a l'execució de les obres de la “Memòria 
Valorada de la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (el Maresme)”. 
 
Atès que mitjançant Resolució del Director de l’ACA de data 29 de juliol de 
2008 s’ha atribuït a l’Ajuntament de Canet de Mar les quantitats màximes 
subvencionables, destinades a finançar les despeses derivades de la 
recuperació i posada en servei de captacions que ja estiguin en servei, o per la 
recerca i construcció de noves captacions, d’acord amb les característiques i 
condicions incloses en la proposta de resolució provisional i les modificacions 
efectuades amb posterioritat al tràmit d’audiència, i que representa un import 
total de EUROS (99.870,61 €), que correspon al 63,83 % del finançament de 
l’obra, IVA exclòs.  
 
Atès que l’obra a executar té el caràcter d’obra i actuació prioritària en virtut del 
que estableix l’annex 5 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació a la utilització dels recursos hídrics, 
havent-se de tramitar el seu expedient de contractació segons allò que 
estableixen els articles 7 i 8 del citat Decret. 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar resta interessat en que SOREA, com a 
arrendatària del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a Canet 
de Mar, procedeixi a l'execució de les obres reflectides a la “Memòria Valorada 
de la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (el Maresme)”, així com al 
finançament de la part de pressupost del projecte no subvencionat per l'ACA, és 
a dir, la quantitat de VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS VINT I U EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (81.621,40 €) import que inclou la totalitat de l’IVA 
corresponent al cost de les obres. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Encarregar a SOREA que dugui a terme l’execució de les obres 
consistents en la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a ubicar al sector U7 
“industrial”, amb un pressupost d’execució per contracte de 181.492,01 €, IVA 
inclòs. 
 
SEGON.- Advertir a SOREA que abans d’executar les obres esmentades caldrà 
que disposi d’un projecte de l’obra redactat, tramitat i aprovat 
reglamentàriament i adaptat a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, en 
base al qual es fornirà per Sorea el corresponent estudi de tarifes que capitalitzi 
l’amortització de la inversió durant la vigència del contracte. 
 
TERCER.- De la quantitat total a finançar per part de SOREA, de VUITANTA-
UN MIL SIS-CENTS VINT I U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (81.621,40 
€), als efectes del càlcul de la quota de recuperació del finançament, calculada 



en base a un sistema d'amortització del tipus francès de quotes constants, 
s'aplicarà un tipus de descompte de l’EURIBOR corresponent a l'any 2008 + un 
diferencial del 1 % per a operacions a un any, o índex que en el seu cas el 
substitueixi. 

  
L'aportació a efectuar per SOREA per les citades obres, fins la seva integra 
liquidació, tindrà la consideració de finançament del prestador del Servei, a 
recuperar per SOREA en un termini a comptar des de la signatura del present 
contracte fins a l’any 2025. 
 
El tipus de descompte es revisarà a l’inici de cada anualitat en funció de la 
variació experimentada per l’EURIBOR per operacions d’un any enregistrada 
durant l’anualitat objecte de revisió, aplicant a aquests efectes la mitjana del 
tipus de referència pres a dia 30 de cada mes durant els darrers 12 mesos 
 
QUART.- La retribució del concessionari estarà constituïda per les tarifes del 
Servei, degudament aprovades per la Corporació i la Comissió de Preus de 
Catalunya, i seran percebudes directament dels usuaris. 
   
Les tarifes del Servei cobriran la totalitat de les despeses d'explotació de 
l'abastament, i que com a mínim seran les següents: personal, compra d'aigua, 
conservació i manteniment de les instal·lacions, energia elèctrica, transports, 
oficines, materials, despeses annexes i generals, amortització tècnica de les 
instal·lacions, fons de reversió, cànon concessional, taxes municipals i benefici 
industrial del concessionari, així com les despeses i l'amortització financera dels 
capitals aportat amb motiu d'inversions efectuades en el Servei. 
 
No obstant, si per algun motiu les tarifes del Servei no fossin suficients per 
cobrir les despeses del mateix, l'Ajuntament haurà de preveure les subvencions 
que en cada cas procedeixin, per tal  de mantenir l'equilibri econòmic-financer 
de la concessió. 
 
CINQUÈ.- El termini d’execució de les obres s’iniciarà durant el mes d’octubre i 
serà de dos mesos.  
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ 
VIURE I CONVIURE PER A LA DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 
 
Atès que en data 27 de juliol l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Canet de 
Mar va sol·licitar una subvenció a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona, per a la dotació d’equipaments informàtics . 
 
Atès que en data 15 d’octubre d’enguany es va rebre la notificació de la 
concessió d’un ajut de 3.000 euros en material informàtic per a equipaments 
juvenils per part de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que es tracta d’un ajut emmarcat en el conveni de col·laboració signat 
entre l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social 



de Caixa Catalunya per tal de facilitar, als municipis que disposen d’un 
equipament juvenil, recursos econòmics per a l’adquisició de material 
informàtic. 
 
Atès que per fer efectiva aquesta subvenció s’ha de signar un conveni de 
col·laboració entre les tres parts implicades, la Diputació de Barcelona, l’Obra 
Social de Caixa Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la finalitat de 
formalitzar aquesta concessió. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar, el text literal del qual 
és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA, LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA representada pel seu president, l’Excm. Sr. 
Narcís Serra Serra, actuant en nom i representació d’aquesta, domiciliada a 
Barcelona, carrer Provença, 261-265, i amb CIF G-58394800. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, 
president de la Corporació, actuant en nom i representació d’aquesta, fent ús de 
les atribucions que li han estat conferides mitjançant Refosa núm. 1/2008 
(publicada en el BOPB núm. 122, de 21-05-08), assistit per la secretaria general 
senyora Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 23-1-2008, publicat al BOPB núm. 39 de 
data 14-2-2008. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat pel 5è. T.Alc., Sr Rafel Dulsat i 
Ortiz en nom i representació d’aquest, (en endavant Ajuntament) fent ús de la 
delegació de signatura per part de l’Alcaldia, assistit pel secretari de la Corporació 
Sr. Marcel lí Pons i Duat. Ens domiciliat a Carrer Ample, 11-13, i amb CIF: 
P0803900J. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
 
I.- Que en data 11 de maig de 2007, la FVIC CC i la Diputació de Barcelona van 
signar un conveni a fi de proveir d’equipaments informàtics per a les instal·lacions 
municipals destinades a usos juvenils dels ajuntaments de la província de 
Barcelona, prorrogat per resolució de la Presidència de data 10 de juny de 2008. 
 
II.- Que en virtut d’aquest conveni l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania de  la Diputació de Barcelona identificà les necessitats dels 
ajuntaments i va proposar a la IVIC CC la relació de centres subjectes a participar 
en el programa. 
 
III.- Que en data 13 d’octubre de 2008, la Fundació Caixa Catalunya i la Diputació 
de Barcelona van aprovar la concessió d’un ajut econòmic per al La Masoveria, 
per un import de TRES MIL EUROS (3.000,- Euros) a l’ Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 



IV.- Que el text del present conveni fou aprovat per resolució de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, de data 14 d’octubre de 2008. Per tot això, totes les 
parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració, és establir el règim jurídic regulador 
dels drets i 
les obligacions derivats de la concessió de l'ajut concedit a l’Ajuntament, per al 
proveïment d’equipament informàtic per a les instal·lacions municipals destinades 
a usos juvenils de la província de Barcelona, en els termes d'acció definits en la 
fitxa de petició. 
 
Segon.- Ajut concedit 
La Fundació Caixa Catalunya pagarà a l’Ajuntament la quantitat de TRES MIL 
EUROS (3.000,- Euros), que s'hauran de destinar exclusivament a l’adquisició de 
material informàtic per a les instal·lacions municipals destinades a usos juvenils 
del municipi, en els termes especificats en la fitxa de petició. 
 
La Fundació Caixa Catalunya farà efectiu el seu compromís econòmic al projecte a 
favor de l’Ajuntament en dos pagaments: 
 
1. El primer pagament, del 50% de l’import total de la subvenció, és farà a la 
signatura del conveni. 
 
2. El segon pagament, del 50% restant, s’abonarà un cop realitzada la justificació 
de despeses i verificada per part de la comissió avaluadora de les subvencions la 
correcta aplicació dels fons. 
 
Tercer.- Període de vigència del conveni 
La vigència del conveni s’estendrà fins al 31 de desembre de 2008. 
 
Quart.- Obligacions genèriques de les parts 
La Fundació Caixa Catalunya es compromet a: 
 
1. Contribuir al finançament de l’adquisició d’equipament informàtic per a les 
instal·lacions municipals destinades a usos juvenils del municipi, segons allò 
establert en el pacte segon. 
 
La Diputació de Barcelona a través de l’Oficina del Pla Jove de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania 
es compromet a: 
 
1. Donar suport tècnic i assessorament a la Fundació Caixa Catalunya i a 
l’Ajuntament. 
 
2. Elaborar els informes de proposta de valoració d’ajuts i de justificació per 
sotmetre’ls 
a l’aprovació de la Comissió de seguiment. 
 
L’Ajuntament signant del conveni és compromet a: 



 
1. Dur a terme, de manera diligent, les activitats necessàries per a l'execució 
correcta 
del projecte objecte d'aquest conveni, d’acord amb la proposta presentada. 
 
2. Mobilitzar els recursos financers, humans i materials complementaris, previstos 
en el 
projecte cofinançat, a fi de garantir la posada en marxa i la realització efectiva de 
l'acció. 
 
3. A fer constar per mitjà de plaques indicatives o altres sistemes de comunicació 
la col·laboració de la Fundació Caixa Catalunya i de la Diputació de Barcelona 
d’acord amb les normes gràfiques d’aquestes entitats, en tots aquells materials 
informàtics adquirits mitjançant el fons objecte del present conveni durant tota la 
seva vida útil. 
 
4. Participar en els actes de divulgació del programa que s’estableixin. 
 
Cinquè.- Justificació de l’actuació convinguda 
• L’Ajuntament assumeix la gestió del pagament total de les despeses originades 
per l’execució de les activitats vinculades al present conveni, les quals haurà de 
justificar pel que fa a l’efectivitat de l’aportació de TRES MIL EUROS (3.000,- 
Euros). 
 
• Les despeses corresponents a la compra de material informàtic haurà d’haver-se 
efectuat abans del 31 de desembre de 2008. 
 
• Per a la justificació l’Ajuntament haurà de presentar, a l’Oficina del Pla Jove de 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, un cop finalitzat el 
procés objecte del present conveni, un certificat de justificació de les despeses de 
l'actuació, on consti el detall de les despeses finançades per la Fundació Caixa 
Catalunya (3.000,- Euros). 
 
• La justificació del present conveni s’haurà de presentar en un termini màxim de 2 
mesos després de la finalització del període d’execució d’aquest Conveni, termini 
prorrogable, si així se sol·licita expressament per part de l’Ajuntament. 
 
• En cas que les justificacions assoleixin un import inferior al compromès es farà 
efectiva únicament la part justificada. Un cop finalitzat el termini seran objecte de 
retorn aquelles quantitats que no s’hagin aplicat a l’activitat objecte del present 
conveni. 
 
Sisè.- Difusió dels projectes 
La Fundació Caixa Catalunya, la Diputació de Barcelona i eventualment Caixa de 
Catalunya podran utilitzar la informació del projecte i les dades d’aquesta 
convocatòria a fi de difondre-les, prèvia notificació a l’Ajuntament. 
 
Setè.- Formes d’extinció 
Seran causes de resolució del present conveni les següents: 
 
1. El compliment del termini de vigència. 
 
2. L’acord mutu entre les entitats signatàries. 



 
3. La resolució per l’incompliment de les seves clàusules per qualsevulla de les 
entitats signatàries. 
 
4. Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
 Vuitè.- Règim jurídic 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu, entrarà en vigor obligant a les 
entitats intervinents des de la data de la seva signatura, sense suposar en cap cas 
la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles, i, en allò no previst 
en el seu clausulat específic, es regirà, en el marc dels principis dimanants de 
l’article 103 de la Constitució Espanyola de 1978, per les normes comunes de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per la legislació i la 
reglamentació comunes i vigents en matèria d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, per la normativa sectorial aplicable per raó de la matèria i, 
subsidiàriament, per les normes generals sobre contractació administrativa que 
resultin d’aplicació. 
 
La interpretació dels termes i resolució dels conflictes que puguin sorgir en 
l’execució d’aquest Conveni, entenent incloses les eventuals revisions que se'n 
puguin derivar, els coneixeran els Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa competents a la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les entitats signen el present document per triplicat 
exemplar i a un sol efecte. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de 
Barcelona, l’Obra Social de Caixa Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar per 
poder fer efectiva la subvenció de 3.000 euros en material informàtic per a 
equipaments juvenils. 
 
SEGON.- Facultar el senyor Rafel Dulsat Ortiz, cinquè tinent d’alcalde de 
Joventut, Oficina d’Habitatge i Accessibilitat perquè signi el conveni de 
col·laboració que s’aprova, segons delegació de signatura per part de l’Alcaldia 
que es troba present i presideix la Junta de Govern Local i de conformitat amb 
l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú. 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE DE  2008 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de setembre  fins al 15 d’octubre  
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 quatre 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 Interior, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de deu mil vint-i-quatre euros amb 
cinquanta cèntims (10.024,50 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  de setembre fins al 15 d’octubre  de 2008, segons relació detallada 
que s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents vint-i-tres euros amb 
quaranta nou cèntims (1.323,49 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local, durant el mes d’octubre de 2008  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents seixanta euros amb 
dinou cèntims (560,19 €)  corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de octubre de 2008.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta-nou euros amb 
trenta cèntims (299,30 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes 
d’octubre de 2008.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents setanta-vuit euros amb 
quaranta-vuit cèntims (678,48 €) corresponent a les assistències a judicis dels 
agents de la Policia local, durant el mes d’octubre de 2008.  
 



SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2008. 
 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA COOPERATIVA I CREACIÓ 
D’EMPRESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
En data 14/07/2008 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
resolució  TRE/2210/2008 de data 9 de juliol de 2008, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2008-2009 per presentar les sol·licituds per a la 
concessió de subvencions de suport als programes dels ens locals de foment i 
assessorament a la creació d’empreses, als projectes singulars de suport a la 
creació d’empreses i als projectes experimentals de suport a la creació 
d’empreses, que regula l’ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha detectat la necessitat de 
promoure i fomentar la creació d’empreses amb la finalitat d’impulsar 
l’autoocupació al nostre municipi. Atès que es pretén seguir treballant amb les 
diferents línies d’actuació en l’àmbit formatiu, concretament amb actuacions 
d’orientació i assessorament amb els programes adreçats a les persones 
emprenedores. 
 
Atès que l’esmenada resolució de la Direcció General d’Economia Cooperativa i 
Creació d’empreses obre una línia d’actuacions que tenen per objecte disposar 
d’un programa local de foment i d’assessorament a la creació d’empreses. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, Serveis i 
Via Pública, de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Treball, Direcció General d’Economia 
Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
de la resolució  TRI/2210, de 14 de juliol de 2008, una subvenció per import de 
21.040,00 euros per a la realització de l’acció del Programa dels ens locals de 
foment i assessorament a la creació d’empreses. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per signar els documents que siguin 
necessaris en relació a la present resolució. 
 
7.- AUTORITZACIÓ D’AMPLIACIÓ DE L’ESPAI DESTINAT AL MERCAT 
SETMANAL DE MARXANTS. 
 
Actualment el Mercat de marxants compta amb 40 parades, i, ocupa una 
superfície de 294 metres lineals, distribuïda en dos carrers perpendiculars: la 
Riera del Pinar i l’inici del carrer Josep Mora. La ubicació actual mercat de 
marxants, molt propera al Mercat Municipal, pot ser considerada com 
adequada, donada que la seva centralitat en el municipi facilita l’accés de 



persones a peu i també complementa de manera clara els principal eix 
comercial del nucli urbà, la Riera Buscarons.  
 
L’ocupació per sectors, evidència que un 60,58% de la superfície destinada al 
mercat de marxants està ocupada per oferta de tèxtil i moda, essent el sector 
menys representat  la venda de productes alimentaris. Malgrat la major part, 
son parades amb una antiguitat superior a quinze anys, fet que demostra que 
aquestes parades han aconseguit fidelitzar al seus clients i han contribuït a que 
aquest format mantingui el grau de popularitat i acceptació per part de la 
població, la distribució actual de l’oferta mostra la poca varietat de productes 
que s’ofereixen. 
 
Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet 
de Mar es vol promoure l’activitat comercial, de la qual en forma part la venda al 
mercat setmanal, amb l'objectiu de satisfer tant les necessitats de les persones 
que hi van a comprar, com les dels marxants i les dels comerciants i veïns del 
municipi. 
 
En aquest sentit, es considera com a molt important actuar en la millora 
d'aquest servei que s'ofereix als canetencs, entenent que per la seva tradicional 
funció de espai generador de negoci i cohesió social és un servei que s'ha de 
atendre i potenciar. 
 
Atès que és necessari donar força a noves iniciatives empresarials i a nous 
productes per fer més atractiu el actual mix comercial i per actuar com elements 
d’atracció del mercat. 
 
Atès que actualment tenim 37 noves sol·licituds de persones interessades en 
poder disposar d’una parada al mercat setmanal i que ofereixen productes que 
poden contribuir a millorar el mix comercial, i que, al mateix temps, aquestes 
noves sol·licituds rebudes reflecteixen el interès que té el mercat per nous 
marxants.  
 
Atès que, donar cabuda a aquestes noves sol·licituds, s’hauria d’ampliar 
l’ocupació en 223 metres línials, i que aquesta ampliació seria possible si es 
distribuïssin les parades en tot el carrer Josep Mora i el passeig de la 
Misericòrdia 
 
Atès que, el passeig de la Misericòrdia és un indret apropiat per ubicar les 
parades del mercat setmanal tant per la seva proximitat a les parades actuals 
com a l’aparcament públic de la Carbonella. 
 
Atès que l’Associació de Marxants donen suport a aquesta iniciativa, i la 
consideren positiva per promoure la seva activitat. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Obres, Serveis i Via Pública, de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER:  Autoritzar l’ampliació del espai destinat al Mercat de Marxants, i amb 
l’ocupació dels carrers Josep Mora i del passeig de la Misericòrdia. 
 
SEGON:  Què aquesta ampliació sigui efectiva a partir del proper 1 de gener de 
2009. 
 
8.- MOCIÓ DE SUPORT A L’IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER PER 
IMPARTIR LA MODALITAT DE BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I DANSA.  
 
Atès que la línia estratègica 2 del Pla d’Educació 2007-2011 de Canet aprovat 
per la Junta de Govern   en data 20 de desembre de 2007 estableix com a 
objectiu general el “lideratge de la qualitat educativa de les escoles del municipi. 
Aquest lideratge passa necessàriament per a posar èmfasi en la dimensió 
social i comunitària de l’educació, l’aportació crítica, la cultura de la diversitat de 
valors, la coeducació i la solidaritat”.  Concretament  a l’objectiu núm.4 es 
planteja que l’Ajuntament de Canet ha de “vetllar per l’oferta formativa al 
municipi a partir de l’etapa obligatòria.  En especial es treballarà amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per aconseguir que hi 
hagi oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior i que aquesta es 
correspongui amb el mercat de treball local i comarcal”. 
  
Atesa la tradició que, en relació a les arts i en concret amb les arts escèniques  
i musicals, sempre ha tingut Canet de Mar. Al nostre municipi trobem un 
important llegat arquitectònic dels principals moviments culturals i artístics dels 
segles XIX i XX; Canet ha acollit les Sis Hores de Cançó, les Dotze Hores de 
Rock i compta amb un nodrit grup de músics tant professionals com aficionats 
(entre els primers Xavier Dotras Trio, Orquestra Litoral, Girasol, La Comparsa, 
Filippo Landini i entre els segons els grups de Percurssió, Orfeó Misericòrdia, 
Cor Assai, Cor Jove, etc. ). En relació amb les arts escèniques, Canet és la seu 
del grup teatral Comediants, el qual ha estrenat al municipi algunes de les 
seves creacions i ha fet el nostre municipi seu del centre de creació La Vinya.  
Destaca també la presència de nombrosos grups de teatre amateur de llarga 
tradició, com per exemple  El Centre Parroquial. 
 
Atès que s’ha constituït al municipi una comissió per desenvolupar els estudis 
d’arts escèniques. Aquesta comissió, integrada per representants de la 
comunitat educativa del municipi (Col·legi Yglesias, IES Lluís Domènech i 
Montaner, Escola Universitària  Tècnica de Teixits de Punt i Escola de Música i 
persones de rellevància en el món educatiu de Canet), per les regidories de 
Cultura, Educació i Promoció Econòmica, i per Comediants com a 
representants del sector empresarial; té com a objectiu afavorir i potenciar la 
implementació d’oferta formativa relacionada amb les arts escèniques al nostre 
municipi. 
 
Atès que al mapa escolar de la comarca s’hi constata que hi ha poca oferta 
d’ensenyaments relacionats amb les arts escèniques i que l’oferta 



d’ensenyament secundari postobligatori a Canet se centra en el batxillerat i que 
no hi ha cap oferta de cicles formatius ni de grau mig ni de grau superior.  
 
Atès que ,en data 23 d’octubre de 2008, es rep certificació de la Presidència del 
Consell Escolar de l’IES Lluís Domènech i Montaner relativa a l’acord que ha 
pres l’òrgan esmentat, en la darrera sessió celebrada el passat 22 d’octubre, de 
sol·licitar al Departament d’Educació la implementació a l’IES Lluís Domènech i 
Montaner la modalitat de batxillerat d’art en la via d’arts escèniques, música i 
dansa. 
 
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Manifestar l’interès de l’Ajuntament de Canet de Mar per 
implementar al nostre municipi diversos estudis postobligatoris, en concret 
cicles formatius de grau mig i/o superior, relacionats amb les arts escèniques, la 
música i la dansa, i  d’acord amb les propostes que puguin sorgir la comissió 
d’arts escèniques, l’oferta que plantegi el Departament d’Educació i les 
demandes que efectuïn els diversos centres docents.  
 
SEGON.-  Fer constar el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar a la proposta 
de l’IES d’oferir per al proper curs acadèmic el batxillerat d’art en la modalitat 
d’arts escèniques, música i dansa. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de l’IES Lluís Domènech i 
Montaner, a la Direcció del Col·legi Yglesias, a la Direcció de l’EUTTP, a 
l’empresa Comediants, i als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 FINS AL DIA 10 D’OCTUBRE 
DE 2008 
 

Núm.  Data Contingut Signatura 
1001 06.10.08 Aprovació 6a certificació obres ascensor “El 

Palauet” 
Alcalde 

1002 06.10.08 Donar permís Artenac, per utilitzar la plaça 
Macià racó pintor 

Alcalde 

1003 07.10.08 Denegar responsabilitat patrimonial Alcalde 
1004 08.10.08 Transmissió llicència obres S. Rusiñol, xx Òscar Figuerola 
1005 08.10.08 Nomenament cap accidental Brigada Alcalde 
1006 08.10.08 Contractació interinitat Alcalde 
1007 09.10.08 Incoació proc. sancionador c/ S. Cristòfol, xx Òscar Figuerola 
1008 09.10.08 Devolució import fiances obres C/ Clausell, xx Òscar Figuerola 
1009 09.10.08 Liquidació  Alcalde 
1010 10.10.08 Autorització transmissió plaça aparcament Alcalde 
1011 10.10.08 Primera ocupació Òscar Figuerola 
1012 10.10.08 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
1013 10.10.08 Despeses Alcalde 

 



10.- 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 22.30 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


