
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 D’OCTUBRE  DE 2009 

 
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: 20:40 hores 
Hora que acaba: 21:25 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta 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 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

 ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 17.09.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació adhesió al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de 

Residus de Catalunya i Ecoembes per a la recollida selectiva 
d'escombraries 

4) Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i 



 

acollida d'animals domèstics abandonats i aprovació de l'addenda al 
conveni 

5) Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per al curs per a la 
preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà 

6) Acceptació dels ajuts en l'àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona 
Xarxa de municipis 2009 

7) Acceptació de la subvenció per l'elaboració del pla local d'equipaments 
culturals i estudi de programació d'equipaments culturals durant l'any 2009 
que atorga la Generalitat 

8) Acceptació ajut en l'àmbit de Joventut de la Diputació de Barcelona Xarxa 
de municipis 2009 

9) Relació de decrets des del dia 7 fins al dia 18 de setembre de 2009 
10) Precs i preguntes 

 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  17.09.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 17 de setembre de 2009 i de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 1 d’octubre de 2009, per import de 
183.411,79 €, 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 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 d’octubre de 2009 , per 
import de 183.411,79 €, 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 2009. 
 



 

3.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBES PER A LA 
RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 
2005, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i el consell comarcal del Maresme, per a la recollida selectiva de paper i 
cartró, envasos i vidre, amb efectes des del dia 2 de maig de 2005. 
 
SEGON.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les societats ECOEMBES I ECOVIDRIO per poder participar 
voluntàriament al sistema integrat de gestió d’envasos, a partir del dia 2 de maig 
de 2005, el contingut del qual és el següent: 
 

“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA 
SOCIETAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 
 
A la ciutat de Barcelona, a ______ de ______ de 2005 
 

 REUNITS 
 
El senyor Manuel Hernández Carreras en la seva qualitat de gerent de l’Agència 
de Residus de Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, núm. xx de 
Barcelona, i amb número de NIF xxxxxx. 

El senyor Joaquim Mas i Rius, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11, i amb número de NIF xxxx 

El senyor Melchor Ordóñez Sáinz, obrant en nom i representació de l’empresa 
Ecoembalajes España, SA (en endavant Ecoembes) en la seva qualitat de 
director general, amb domicili al carrer Orensa xx de Madrid i amb número de 
NIF xxxxxxxx. 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte constant 
la seva acreditació i 

EXPOSEN 

PRIMER.- Que en l’àmbit de l’Ajuntament de Canet de Mar hi ha desplegats 
sistemes de recollida selectiva i recuperació d’envasos d’acord amb el que 
preveu el programa de gestió de residus municipals de catalunya 
(PROGREMIC). 

SEGON.- Que l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de 
Mar i Ecoembes subscriuen el present conveni d’adhesió al conveni marc.. 

PACTES 

PRIMER.- OBJECTIU 

El present acord té com a objectiu l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració signat entre Ecoembes i l’Agència de Residus de 
Catalunya el 4 de novembre de 2004. 



 

SEGON.- COMPROMISOS 

Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet a tots els 
compromisos, les condicions i els pactes del conveni signat el 4 de novembre de 
2004 entre Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya, així com als seus 
annexos i a l’addenda que completa el conveni marc. 

TERCER.- VIGÈNCIA I DURADA 

La durada d’aquest conveni coincidirà amb el període fixat d’autorització del 
Sistema integrat de gestió d’Ecoembes a Catalunya. 

I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen el present 
conveni, per triplicat i en el lloc i dia assenyalats en l’encapçalament. 

Per l’Agència de Residus de Catalunya  Per l’Ajuntament de Canet 
de Mar 

Manuel Hernández Carreras   Joaquim Mas i Rius 

Gerent     Alcalde 

Per Ecoembes 

Melchor Ordóñez Sáinz 

Director general d’Ecoembes” 
 

TERCER.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost per a l’exercici 2005. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, perquè signi tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
Atès que el dia 12 de maig de 2009 es va signar un nou conveni de 
col·laboració entre la societat ECOEMBES i l’Agència de Residus de Catalunya 
pels anys 2009-2013. 
 
Atès que per poder gaudir dels ingressos que proporciona la recollida selectiva 
dels envasos lleugers i de cartró-paper que duu a terme l’Ajuntament de Canet 
de Mar i que gestiona Ecoembes des del maig del 2005, gràcies a l’adhesió al 
conveni d’aquest municipi. 
 
Vist el model de conveni d’adhesió a signar per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONVENI 
MARC FIRMAT ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA I 
ECOEMBES 
 
Mitjançant el present Conveni, l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant Entitat 
local) s’adhereix al Conveni Marc de Col·laboració entre la Comunitat Autònoma 
de de Catalunya i Ecoembes, participant d’aquesta forma en el Sistema Integrat 
gestionat per Ecoembes, segons el disposat en l’article 9 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei d’Envasos, assumint tots els compromisos definits en 
el mateix. 
 



 

En concret, l’Entitat local assumeix els següents 
 

COMPROMISOS 
 
1) Coneixement del Conveni marc 
 
L’Entitat local manifesta conèixer el contingut del Conveni marc, inclosos tots els 
seus Annexes, restant obligada pel seu contingut en allò que sigui d’aplicació en 
funció del règim competencial de gestió aplicable. 
 
2) Vigència i Resolució del Conveni d’Adhesió 
 
El present Conveni entra en vigor amb la firma del mateix i la seva durada és  fins 
la data en què expiri el Conveni Marc al qual s’adhereix.  
 
En el cas de pròrroga del Conveni Marc, s’entendrà prorrogada l’adhesió al nou 
Conveni Marc excepte si en el termini d’un mes des de la/les data/es en què 
aquest s’hagi d’entendre prorrogat, l’Entitat manifesti el contrari per escrit a la 
Comunitat Autònoma. 
 
El present Conveni d’adhesió serà resolt per les següents causes:  
 
1- Per transcurs del termini fixat com duració en el present Conveni. 
2- Per resolució del Conveni marc entre la Comunitat Autònoma i Ecoembes. 
3- Per la integració en un altre Entitat que tingui firmat Conveni d’adhesió al 
Conveni marc. 
4- Per mutu acord de les parts. 
5- Per incompliment reiterat per part de l’Entitat Local de les obligacions 
assumides en el present Conveni. 
6- Per qualsevol altre causa prevista en el marc normatiu vigent. 
 
3) Designació de recuperador/reciclador dels residus de paper i cartró 

procedents de la recollida selectiva monomaterial (Contenidor i porta a 
porta) 

 
D’acord amb allò previst en l’Annex V del Conveni Marc l’Entitat local opta per 
(marcar amb una X l’opció escollida): 
 

Ecoembes designi al recuperador o reciclador al qual s’entregarà el 
material recollit.  

 
L’Entitat local designarà al recuperador o reciclador al qual li 
entregarà el material recollit, comprometent-se a comunicar  aquesta 
designació a Ecoembes: 

 
4) Selecció d’Envasos lleugers 
 
D’acord amb el previst en l’Annex V del Conveni Marc l’Entitat titular de la planta 
de selecció opta per (marcar amb una  X l’opció escollida): 
 

Ecoembes designi als recuperadors o recicladors als quals 
s’entregaran els materials seleccionats. 

 



 

L’Entitat titular de la planta designarà als recuperadors o recicladors 
als quals se’ls entregaran els materials seleccionats, comprometent-
se a comunicar aquesta designació a Ecoembes: 

 
I com a mostra de conformitat amb l’antecedent firmen el present Conveni per 
triplicat exemplar la Comunitat Autònoma i l’Entitat local anteriorment 
mencionades. 
 
 
En ________________, el _______ de _________________________ de 
_________. 
 
 
Per la Comunitat Autònoma      Per l’Entitat 
local 

  
 
És per tot això de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
Ecoembes per poder participar voluntàriament al sistema integrat de gestió 
d’envasos. 
 
SEGON.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2010. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN 
MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA D'ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS I APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària del dia 30 de març de 2006 va 
acordar el següent: 
 

PRIMER.- Delegar i transferir, en els termes de l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 57/2003, de 
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el 
Consell Comarcal del Maresme la competència per a la prestació del servei de 
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics dins del terme municipal de 
Canet de Mar. 
 
SEGON.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació s'estableix 
en un període de 34 anys finalitzant el 31 de desembre de 2040, prorrogable de 
forma expressa per períodes de cinc anys cadascun. 
 



 

TERCER.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que 
contempla el present acord, comportarà el pagament d’una compensació 
econòmica per les despeses que el Consell Comarcal del Maresme hagi 
d’atendre a fi de portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte 
d’aquesta delegació, la qual es fixarà mitjançant conveni. 
 
QUART.- El present acord haurà de notificar-se al Consell Comarcal del 
Maresme, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la 
delegació ara conferida. 
 
CINQUÈ.- Un cop acceptada la delegació pel Consell Comarcal del Maresme, el 
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va acceptar aquesta delegació de 
competències efectuada per l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA 
D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS. 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ..... de ....... de 2009 
 
Es reuneixen d'una part: 
 
El senyor Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en el seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni 
per acord adoptat en sessió plenària celebrada amb caràcter ordinari en data 15 
de novembre de 2005, i assistit pel secretari accidental del Consell Comarcal del 
Maresme, senyor Santiago Pérez i Olmedo. 
 
i de l'altra,  
 
La senyora Cati Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat i Festes Populars de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en el seu 
nom i representació, facultada per a la signatura d’aquest conveni per Decret de 
l'Alcaldia 632, de data 5 de juliol de 2007, i assistida per la secretària de 
l’Ajuntament, Sra. ....... . 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el Consell Comarcal del Maresme està en disposició de fer el servei 
municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats de tots 
aquells ajuntaments de la comarca que els interessi i així resulta de la 
interpretació del seu Programa d’Actuació Comarcal. 
 
II.- Que l'Ajuntament de Canet de Mar està interessat que el Consell Comarcal 
del Maresme presti aquest servei i amb aquest fi, i a l'empara del que preveu el 
Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 



 

Llei d’organització comarcal de Catalunya, el Ple de la corporació municipal, en la 
seva sessió del dia 30 de març de 2006, adoptà l'acord de delegació del servei 
de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats en el Consell 
Comarcal del Maresme i la Junta de Govern Local, en la seva sessió del dia 
...................., òrgan competent en l’actualitat per aprovar la signatura de 
convenis, adoptà l’acord de signatura d’aquest nou conveni. 
 
III.- Que el Consell Comarcal del Maresme, per acord de data 15 de novembre 
acceptà la sol·licitud de delegació del servei de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
IV.- Que ambdues administracions formalitzen aquest conveni de delegació a 
l'empara del que preveuen els articles 26.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre i l'article 167.1.b) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis , aprovat 
per Decret 179/95 de 13 de juny. 
 
A aquests efectes ambdues parts estableixen els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Mitjançant el present conveni es concreta la delegació al Consell 
Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del 
servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.  
 
SEGON.- Aquest conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2014. 
S'entendrà prorrogat de forma tàcita per anys naturals, fins a un màxim de 31 
anys, termini pel qual s’acordà la delegació de competències al Consell Comarcal 
del Maresme. 
 
TERCER.- Seran causes d'extinció d’aquest conveni les següents: 
 1.- La no pròrroga, d'acord amb allò previst en el punt segon. 
 2.- El mutu acord entre l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal 
del Maresme. 
 3.- L'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades. 
 4.- Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent. 
 
QUART.- L'exercici de les facultats necessàries per a prestar el servei de 
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats es farà d'acord amb 
el que estableix el Decret llei 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de protecció d’animals i qualsevol norma legal o reglamentària aplicable 
a aquest servei. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme percebrà de l'Ajuntament de Canet 
de Mar la quantitat de 15.806,62 euros, en base al cens de població actualitzat i a 
la superfície del terme municipal, com a compensació econòmica per les 
despeses que hagi d'atendre a fi de portar a terme amb eficàcia la prestació del 
servei objecte d'aquest conveni.  
 
La part del pressupost anual no finançada pels següents conceptes: 
(aportacions, subvencions o donacions que les persones físiques o jurídiques de 
dret públic o de dret privat facin al Consell Comarcal del Maresme o a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, a favor del sosteniment dels serveis i de les 
activitats del Centre o les que facin aquests mateixos, i ingressos de dret públic i 



 

de dret privat de què pugui nodrir-se el Consell Comarcal del Maresme per raó de 
les competències delegades i dels serveis que presti); es distribuirà per cada 
ajuntament en la proporció del 80% en relació amb el nombre d’habitants i la 
superfície en un 20%, d’acord amb la següent fórmula: 
 
 qm = 80%* D  x   hm n + 20%*D x sm n  
              Hm                     Sm  
 
on: 
 
 qm = Quota individual per ajuntament 
 D = Pressupost anual del CAAD  
 hm n = Nombre d’habitants de cada municipi 
 sm n = Superfície de cada municipi 

 Hm = suma dels habi tants dels municipi s par t icipants  
 Sm = suma de la superf ície dels municipi s par t i cipant s  
 
El pagament de l’any en curs es farà en dos fraccionaments, en els terminis 
següents: 
 
1) Primer semestre: a principis de gener. 
2) Segons semestre: a principis de juliol. 
 
Aquest import serà revisat anualment en funció de les variacions de la prestació 
del servei i dels increments experimentats i/o previstos en els costos del servei. 
Durant el primer any de vigència d’aquest conveni, la quantitat a aportar per part 
de l’Ajuntament serà revisada entre el primer i el segon pagament, per tal 
d’adaptar-la, si s’escau, a les possibles noves cessions de competències. 
 
Anualment el Consell Comarcal del Maresme presentarà la memòria i la 
liquidació dels comptes del servei, i l’Ajuntament de Canet de Mar es 
comprometrà a garantir, en la proporció que correspongui a la seva participació 
en el finançament global del servei, l’equilibri financer del servei. 
 
SISÈ.- El Consell Comarcal com a ens prestador del servei de recollida, atenció i 
acollida d’animals domèstics abandonats, assumeix les obligacions establertes 
en la legislació vigent  respecte aquest servei, i les establertes en aquest 
conveni, en particular les següents: 
 
7- Establir les vies d'informació continuada i d'intercanvi d'informació amb 
l'Ajuntament a fi d'obtenir una gestió eficaç i que aquest pugui tenir un 
coneixement constant de la prestació i gestió del servei. 
8- Prestar el servei de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics 
abandonats d'acord amb les prescripcions tècniques que es detallen a l'annex 2. 
 
SETÈ.- El Consell Comarcal del Maresme tindrà genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen segons la normativa vigent en matèria de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats. 
 
La tinenta d’alcalde de Benestar    El  President  del Consell Comarcal 
Social, Sanitat i Festes Populars    del Maresme  
 
Davant meu        Davant meu  



 

La secretària       El secretari acctal. 
Atès que, malgrat no haver signat cap conveni de col·laboració, el Consell 
Comarcal del Maresme ha exercit aquesta delegació de competències, la qual 
cosa ha generat un cost anual i, conseqüentment, un deute de l'Ajuntament de 
Canet de Mar cap al Consell Comarcal del Maresme i que és el següent: 
 
- Any 2007: 17.878,06 € 
- Any 2008: 25.716,91 € 
 
Vista l’addenda a signar amb el Consell Comarcal del Maresme amb l'objectiu 
d'eixugar aquest deute acumulat els anys 2007 i 2008, que es transcriu a 
continuació: 

 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN 
MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS 
ABANDONATS 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ..... de ....... de 2009 
 
Es reuneixen d'una part: 
 
El senyor Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, 
actuant en el seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni 
per acord adoptat en sessió plenària celebrada amb caràcter ordinari en data 15 
de novembre de 2005, i assistit pel secretari accidental del Consell Comarcal del 
Maresme, senyor Santiago Pérez i Olmedo. 
 
i de l'altra,  
 
La senyora Cati Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat i Festes Populars de l’Ajuntament de Canet de Mar, actuant en el seu 
nom i representació, facultada per a la signatura d’aquest conveni per Decret de 
l'Alcaldia 632, de data 5 de juliol de 2007, i assistida pel secretari de l’Ajuntament, 
Sr. Marcel·lí Pons i Duat. 
 
MANIFESTEN 
 
a) Que en data ..... de ..... de 2009 es va formalitzar el conveni de col·laboració 

entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar en 
matèria de recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats. que 
tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
les dues parts 

 
b) Que aquest conveni es va poder formalitzar perquè en data 30 de març de 

2006, l'Ajuntament de Canet de Mar va delegar la competència al Consell 
Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei de recollida, atenció i 
acollida d'animals domèstics 

 
c) Que, malgrat no haver signat un conveni de col·laboració previ, durant els 

anys 2007 i 2008, el Consell Comarcal del Maresme va començar a exercir 
aquesta delegació de competències, la qual cosa va generar un cost anual i, 



 

conseqüentment, un deute de l'Ajuntament de Canet de Mar cap al Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
d) Que les factures presentades pel Consell Comarcal del Maresme pugen els 

següents imports: 
 
 Any 2007:  1r semestre   8.939,03 € 
   2n semestre   8.939,03 € 
 
 Any 2008:  regularització 2007  1.873,23 € 
   1r semestre 2008  11.921,84 € 
   2n semestre 2008  11.921,84 € 
 
e) Que ambdues parts han donat la seva conformitat per escrit per dur a terme 

el pagament d'aquests serveis, sense cap interès per part del Consell 
Comarcal del Maresme i per això 

 
ACORDEN 
 
a) Signar aquesta addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar en matèria de recollida, 
atenció i acollida d'animals domèstics abandonats. 
 
b) Pagar en el termini més breu possible, i d’acord amb les disponibilitats de 
tresoreria de l’Ajuntament, les factures corresponents als exercicis 2007 i 2008 
en concepte de recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats, al 
Consell Comarcal del Maresme, que sumen un total de: 
 
- 2007: 17.878,06 € 
- 2008: 25.716,91 € 
 
a) La vigència d'aquesta addenda serà fins que es faci efectiu el pagament 
d'aquestes quantitats al Consell Comarcal del Maresme. 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per 
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
 
El president del Consell    La tinenta d'alcalde de 
Benestar  
Comarcal del Maresme    Social, Sanitat i Festes 
Populars 
 
Josep Jo i Munné     Cati Forcano Isern 

 
És per tot això de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Sanitat i Benestar Social, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la prestació del servei de recollida, atenció i acollida d'animals 
domèstics. 
 
SEGON.- Deixar constància que la despesa a què fa referència el punt cinquè 



 

d’aquest conveni objecte d’aprovació es va saldar amb el Consell Comarcal del 
Maresme en l’exercici 2008, segons consta en la comptabilitat de l’Ajuntament, 
de la manera següent: 
 
- 2 d’abril de 2008:   8.828,74 euros 
- 29 de maig de 2008:  6.645,24 euros 
 
TERCER.- Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració per eixugar el deute 
de l'Ajuntament de Canet de Mar amb el Consell Comarcal del Maresme dels 
anys 2007 i 2008. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 43.594,97 euros, amb la temporalitat i el 
tractament pressupostari que tot seguit s’especifica: 
 
 
Exercici Partida pressupostària Import 
2009 81 41300 21200 

RC núm. 7407 
23.228,46 € 
 

2010 81 41300 21200 (o l’aplicació pressupostària corresponent 
d’acord amb l’Ordre EHA 6565/2008) 
 

20.366,51 € 

 
La despesa corresponent a l’exercici 2010 queda condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. 
  
CINQUÈ.- Facultar la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d'alcalde de Benestar 
Social, Sanitat i Festes Populars perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, a Intervenció i 
a Tresoreria de l'Ajuntament a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA AJUT CURS 
PER A LA PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 
 
Atès que un dels aspectes que més preocupa a tots els ens locals és la 
població dels seus municipis que no ha assolit el títol de Graduat d'Educació 
Secundària i que, per tant, no pot continuar els seus estudis i tenen moltes 
dificultats per trobar feina. 
 
Atès que després de constatar que actualment les persones que més pateixen 
les situacions d'atur són aquelles que no disposen de cap titulació del sistema 
d'educació formal, des de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona es 
planteja ajudar els municipis a organitzar aquests cursos per tal de donar 
resposta a aquelles persones que acaben l'educació obligatòria sense graduar 
o que ho han fet en els últims anys. 
 



 

Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona un ajut per a l'actuació Curs per a la preparació per a les proves 
d'accés a cicles formatiu de formació professional de grau mitjà, inclòs al Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 
305, de 21/12/2007). 
 
Vist l'informe emès per la tècnica municipal d'Educació, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, amb relació al cost del curs per a la preparació de l'accés 
als cicles formatius a l'aportació municipal, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- l'Escola d'Adults Maria Saus organitza el Curs de preparació de la 
prova d'accés als cicles formatius amb una càrrega lectiva de 330 h més un pla 
tutorial de 66h. 
 
Segon.- Amb relació al cost previst del curs es preveu les despeses i els 
ingressos següents: 
 

Despeses Ingressos 
Despeses de 
personal. 
Contracte de 
serveis 

8.976,00 € Subvenció 
diputació de 
Barcelona. 
Decret de la 
Presidència de 
31 de juliol de 
2009 

6.803,00 € 

Despeses 
béns corrents. 
Material 

850,00 € Quotes alumnes 850,00 € 

TOTAL 9.826,00 € TOTAL 7.653,00 € 
 
Tercer.- L'aportació municipal prevista és de 2.173€. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Canet de Mar per formalitzar aquest acord, el contingut literal 
del qual és el següent: 
 
  

CONVENI ESPECÍFIC  
  
Dades identificatives  
Ens local:  Ajuntament de Canet de Mar  
NIF xxxxxxxx  
Actuació: Curs per a la preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de 
Formació Professional de Grau Mitjà  



 

Aportació de la Diputació 6.803 €  
Codi XBMQ xxxxxxx  
Tipus de suport: Suport econòmic  
Centre Gestor  81100 Gerència de Serveis d’Educació   
   
ENTITATS QUE INTERVENEN  
  
DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA,  representada  per  la  Presidenta  Delegada  de  
l’Àrea d’Educació,  Carme  García  Suárez,  fent  ús  de  les  atribucions  que  li  
han  estat conferides; assistida pel secretari delegat, Joan Guasch i Marimon.    
  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR,  representat per  la Regidora d’Educació,   
Sílvia Tamayo Mata, assistida per la secretària de l’ens, Núria Mompel Tusell.  
   
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
  
I.  El  Ple  de  la  Diputació  de  Barcelona  celebrat  el  20/12/2007  va  aprovar  
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011  (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que  regula  l’acció 
concertada entre  la Diputació  i els municipis  i altres ens  locals de  la província 
que  s’hi  adhereixin.  Aquest  ha  estat modificat  pel  ple  de  30  d’abril  de  
2009 (BOPB núm. 113, de 12 de maig de 2009)  
  
II.  En el marc de l’esmentat Pla de concertació, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació un ajut per a l’actuació Curs per a la preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà .  
  
Un dels aspectes que més preocupa a  tots els ens  locals és  la població dels 
seus municipis  que  no  ha  assolit  el  títol  de Graduat  d’Educació Secundària  i 
que,  per  tant,  no  pot  continuar  els  seus  estudis  tenint  moltes  dificultats  per 
trobar feina.  
  
Després  de  constatar  que  actualment  les  persones  que  més  pateixen  les 
situacions  d’atur  són  aquelles  que  no  disposen  de  cap  titulació  del  Sistema 
d’Educació Formal, des de  l’Àrea d’Educació de  la Diputació de Barcelona es 
planteja  ajudar  als  municipis  a  organitzar  aquests  cursos  per  tal  de  donar 
resposta  a  aquelles  persones  que  finalitzen  l’educació  obligatòria  sense 
graduar o que ho han fet en els últims anys.  
 
III.  La  sol·licitud  anterior  s’ha  formalitzat  administrativament,  a  través  de  
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la Presidència de 
data  
  
IV.  Per  tot  això,  ambdues  parts,  de  comú  acord  i  reconeixent-se  plena  
capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels 
següents  
  
PACTES  
  
1.  Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni  
  



 

1.1. L’Ajuntament de Canet de Mar  i  la Diputació de Barcelona subscriuen el 
present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011.  
  
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries en relació a l’actuació següent:  
  
Actuació a realitzar  
Curs per a  la preparació per a  les proves d’accés a  Cicles  Formatius  de  
Formació  professional  de Grau Mitjà  
Àmbit de suport del Pla de concertació  
Serveis i activitats  
Línia d’actuació  Municipis educadors  
Política local que es fomenta  Educació al llarg de la vida  
  
1.3. En  l’actuació  esmentada  conflueixen  harmònicament  l’interès  específic  
de  l’ens  
local adherit i el provincial:  
  
-  L’interès  específic  de  l’ens  local  es  palesa  en  la  connexió  existent  entre  
les actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació 
que conté  al  seu  favor  l’article  4  de  la  Carta  Europea  d’Autonomia  Local  i  
el  títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals.  
  
-  Pel  que  fa  a  l’interès  propi  de  la  província,  aquest  es  palesa  en  la  
vinculació existent entre les actuacions esmentades i la competència provincial 
d’assistència i cooperació envers els municipis.   
  
2.  Obligacions de les parts  
  
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents:  
  
2.1.- Per part de la Diputació:  
  
La prestació del següent suport:  
  
Tipus de suport  Aportació de la Diputació Econòmic  6.803 €  
Aportació econòmica de la Diputació (total): 6.803 €  
  
La Diputació de Barcelona, mitjançant els  tècnics adscrits a  l’Àrea d’Educació 
prestarà  suport  i  acompanyament  tècnic  en  l’execució  de  l’activitat 
subvencionada  
  
2.2.- Per part de l’ens local adherit  
  
a)  La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.   
b)  El  curs  que  es  subvenciona  haurà  de  tenir  una  durada  de  330  hores, 
desenvolupant-se  entre  el  mesos  d’octubre  i  abril.  El  nombre  de  persones 
beneficiàries serà d’un mínim de 20  i un màxim de 35. La seva edat haurà de ser 
de 17 anys complerts o que es compleixin durant  l’any de realització de  la 
prova.  



 

c)  En  cas  que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  vulgui  establir  un  preu  públic  
a abonar  per  les  persones  que  vulguin  participar  en  aquest  curs,  en  cap  
cas podràs excedir de 50 €. Haurà de fer públic aquest preu donant publicitat a 
les bonificacions  a  les  que  es  poden  acollir  aquelles  persones  que  per  la  
seva situació personal o familiar no puguin abonar aquest import.     
d)  La  participació  en  reunions  de  seguiment  del  projecte  (juliol  2009,  
setembre 2009, novembre 2009 i març 2010)  
  
3.  Vigència del conveni  
  
Aquest  conveni  serà  vigent  des  del  dia  de  la  seva  signatura  estenent-se  la  
seva  
vigència fins el 30 d’abril 2010.  
  
El període d’execució de l’activitat objecte del conveni comprendrà des de l’1 
d’octubre de 2009 fins el 30 d’abril de 2010.  
  
4.  Seguiment del Conveni :   
  
Es  constituirà  una  Comissió  Mixta  de  Seguiment  integrada  per  un  
representant  de l’ajuntament de Canet de Mar i un altre de la Diputació de 
Barcelona.  
  
Aquesta  Comissió  és  l’encarregada  de  vetllar  pel  satisfactori  compliment  de  
les previsions  contingudes  en  el  present  Conveni,  així  com  de  la  seva  
evolució  en  els termes  previstos.  Així mateix,  ha  de  garantir  l’intercanvi  
d’informació  entre  les  dues entitats sobre el funcionament global de l’activitat.  
  
Es  reunirà de  forma ordinària en  les dates acordades en el pla de  treball  i de  
forma extraordinària sempre que qualsevol de les parts ho requereixi.  
  
5.  Justificació   
  
5.1. Es  podran  justificar  despeses  generades  entre  l’1  de  d’octubre  de  
2009  i  el  30 d’abril de 2010.  
  
5.2. Dintre del termini establert a l’apartat 5.5, l’ens local beneficiari haurà de 
presentar al Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les 
despeses de l’actuació, mitjançant el formulari YG-0103 “Justificació de 
despeses” disponible a www.diba.cat/xbmq. A través d’aquest formulari, el 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens local fa constar el següent:   
  
  a)  Una  relació d’obligacions  reconegudes  i destinades  íntegrament a  
l’actuació  i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del 
proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura en cas de despeses 
generals; i període de  la nòmina per perceptor, nom  i NIF del perceptor  i  import 
que es justifica en cas de despeses de personal.  
b)  Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.   
c)  Que  l’ens  local  té  arxivats  i  a  disposició  de  la  Diputació  tots  els  
documents originals  justificatius de  les obligacions  referides, així com dels  
ingressos que financen l’actuació, i que i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys.  



 

d)  Que  en  els  imports  dels  justificants  consignats  en  la  relació  de  
despeses  no s’ha inclòs l’IVA deduïble.  
e)  Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).  
  
5.3. En  el  cas  que  les  fonts  específiques  de  finançament  superin  el  cost  
total  de l’actuació, el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.  
  
5.4. L’ens  local  beneficiari  haurà  d’estar  al  corrent  dels  deutes  contrets  
envers  la Diputació de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva 
aportació.  
  
5.5. El  termini  de  presentació  de  justificació  no  superarà  els  tres mesos  des  
de  la finalització del termini de vigència.   
  
6.  Pagament   
  
S’estableix un sol pagament avançat per  l’import  total de  la subvenció atorgada, 
és a dir, sis mil vuit-cents tres euros (6.803 €) que es farà efectiu un cop signat el 
conveni per ambdues parts.  
  
7.  Identificació i senyalització  
  
L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona 
com a ens  cofinançador  de  l’actuació  en  els  dispositius  de  comunicació,  
instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es produeixin.  
  
8.  Documentació tècnica  
  
8.1.  L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als 
equips de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència 
sorgit en el seu desenvolupament.  
  
8.2.  L’ens  local,  a  sol·licitud  de  la Diputació  de Barcelona,  haurà  de  
proporcionar una còpia de  la documentació  tècnica generada per  l’actuació  
(projectes,  treballs tècnics, memòries).  
  
9.  Modificacions  
  
9.1.   En  cas  d’impossibilitat  de  complir  amb  els  terminis  d’execució  i/o  
justificació previstos, l’ens local beneficiari haurà de comunicar-ho al centre 
gestor.  
  
9.2.   En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens local manifesti que s’ha 
produït un canvi en  l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es 
modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat.   
 
 9.3.   Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional  i requeriran 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa de l’ens 
local beneficiari presentada  a  la  Diputació  com  a molt  tard  un  mes  abans  
de  la  finalització  del període d’execució.  
  



 

9.4.   Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels 
òrgans competents  de  les  parts  i,  un  cop  aprovades,  s’adjuntaran  com  a  
annex  del conveni, formant part integrant del mateix.  
  
10. Incompliment   
  
10.1.  L’incompliment del present  conveni per qualsevol de  les parts  signatàries 
pot donar lloc a la seva resolució.  
  
10.2.  La  resolució  del  conveni  i  qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que  se  
susciti, requereix  que  la  part  interessada  o  que  es  consideri  lesionada  
formuli  una sol·licitud  en  aquest  sentit  davant  l’altra  part.  La  desestimació  
expressa  o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.  
  
10.3.  Si  s’escau,  la  Diputació  de  Barcelona  podrà  aplicar  cautelarment,  en  
via administrativa,  qualsevol  de  les  mesures  previstes  al  Capítol  I  del  Títol  
III  del Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya  
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
  
11. Formes d’extinció  
  
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  
  
a)  Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.  
b)  Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.  
c)  Per avinença de les parts signatàries.  
d)  Per  les  causes  susceptibles  de  determinar  la  resolució  dels  contractes  
administratius,  llevat que siguin  incompatibles amb  les normes  i principis que  
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.  
  
12. Marc normatiu  
  
12.1.  Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
General i les  Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, 
constitueixen  la  llei del present conveni.  
  
12.2.  El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les 
disposicions següents:  
−  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.  
−  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
−  El Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de  la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
−  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).  
−  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local 
i la contractació de les administracions públiques.  
  
13. Jurisdicció competent  
  



 

La  naturalesa  administrativa  del  present  conveni  fa  que  siguin  competents  
per  a resoldre  en  darrera  instància  els  conflictes  i  incidències  que  puguin  
suscitar-se,  els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
  
14. Relacions amb terceres administracions públiques  
  
En  tots  aquells  supòsits  en  què  sigui  preceptiu  l’informe  d’una  altra  
administració pública,  la  sol·licitud  corresponent  la  formularà  l’ajuntament  o  
l’ens  local  adherit  al Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo 
públic quan això sigui preceptiu.  
  
15. Responsabilitat enfront tercers  
  
La  responsabilitat  que  es  pugui  generar  enfront  tercers,  a  conseqüència  de  
les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a  l’ens 
executor material de les actuacions.  

   
És per tot això de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’ajut al curs per a la preparació 
per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau 
Mitjà. 
 
SEGON.- Facultar la tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Educació i Infància, la 
senyora Sílvia Tamayo Mata, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 2.173 € amb càrrec a la partida 50 42205 
22610 del vigent pressupost ordinari segons l'operació de retenció de crèdit 
número 7395. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS EN ÀMBIT DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS 2009. 
  
Atès que, el Ple de la Diputació de Barcelona en data 26 de febrer de 2009, va 
aprovar el Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2008-
2011”,  (Butlletí Oficial de la Província núm. 51 de 28 de febrer de 2009) 
renovant la seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens 
locals de la província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del 
treball en xarxa i l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una 
Diputació que afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen 
amb la màxima qualitat i eficiència els objectius estratègic del Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar en el seu dia participar en 
el projecte  Barcelona Xarxa de Municipis , mitjançant el qual la Diputació de 



 

Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments la seva oferta unitària i integral de 
programes per impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir objectius estratègics de Pla d’Actuació del Mandat 2008-2011. 
  
Atès que, en data 9 de juliol de 2009, des de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona  s’aprova en Junta de Govern la concessió dels 
següents ajuts, en el marc de les bases reguladores específiques 2009 per a 
l’atorgament d’ajuts de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, d’acord amb els informes 
d’instrucció elaborats per les corresponents àrees gestores de la Diputació que 
s’adjunten al present dictamen als efectes de formar part de l’expedient de 
resolució de la convocatòria: 
  
Programa de suport a les polítiques locals de difusió artística  
Ajuts per a difusió d’arts escèniques i música 
-Programació municipal: 2.000€ - 09/Y51651 
  
Programa de suport a les polítiques locals de difusió artística  
Ajuts per a festivals i esdeveniments artístics 
-Re-percussió per l’Odèon: 5.000€ - 09/Y/51943 
  
Programa de suport a serveis i activitats de la Xarxa d’Arxius Municipals. 
Ajuts per a les activitats dels arxius de la Xarxa d’Arxius Municipals  
-L’arxiu de la memòria: recuperació de la memòria oral: 4.250€ -09/Y/52191 
  
Programa de suport a serveis i activitats de la Xarxa de Museus Locals 
Ajuts per la renovació museogràfica 
-Implementació projecte de renovació museogràfica: 18.000€ - 09/Y/52192 
  
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanismes, s’acorda per 
unanimitat: 
  
ÚNIC.- Acceptar la concessió dels següents ajuts: 
-Programació municipal: 2.000€ - 09/Y51651 
-Re-percussió per l’Odèon: 5.000€ - 09/Y/51943 
-L’arxiu de la memòria: recuperació de la memòria oral: 4.250€ -09/Y/52191 
-Implementació projecte de renovació museogràfica: 18.000€ - 09/Y/52192 
 
7.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER L’ELABORACIÓ DEL PLAN 
LOCAL D’EQUIPAMENTS CULTURALS I ESTUDI DE PROGRAMACIÓ 
D’EQUIPAMENTS CULTURALS DURANT L’ANY 2009 QUE ATORGA LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
  
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, ha elaborat el Pla d’Equipaments Culturals (PECCat) 2009-2019 



 

que estableix quins són els equipaments que necessiten els municipis catalans 
per garantir l’accés a la Cultura. 
  
Atès que el PECCat té per objectiu dotar el territori català d’una xarxa 
d’equipaments culturals bàsics, equilibrada en el territori i que contribueixi al 
desenvolupament cultural, econòmic i de cohesió social de Catalunya, i alhora 
articular un marc global de planificació que solucioni els dèficits detectats en 
matèria d’equipaments culturals i que permeti coordinar les accions en aquest 
àmbit entre Generalitat i administracions locals des de la corresponsabilitat, la 
racionalització i la transparència. 
  
Atès que la Subdirecció General d’Equipaments Culturals considera molt 
convenient que els municipis es dotin d’un Pla Local d’Equipaments Culturals 
que contribueixi a definir els serveis cultural dels municipis partint del cens 
realitzat, definint els dèficits arquitectònics i funcionals identificant les noves 
necessitats en equipaments. 
  
Atès que el PECCat és el resultat d’un procés de treball que es va iniciar amb 
l’elaboració d’un inventari dels equipaments culturals de Catalunya en el qual 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet hi ha participat actualitzant i revisant 
l’inventari d’equipaments. 
  
Atès que en data 4 d’agost de 2009 el Conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació aprova la concessió de la subvenció en règim de concurrència 
competitiva per l’elaboració de plans locals d’equipaments culturals i estudis de 
programació d’equipaments culturals durant l’any 2009. 
  
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació,  Cultura i Urbanisme, s’aprova per 
unanimitat: 
  
ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 4.300€, atorgada pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per l’elaboració del pla local d’equipaments 
culturals. 
 
8.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT EN ÀMBIT DE JOVENTUT DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS 2009. 
  
Atès que, el Ple de la Diputació de Barcelona en data 26 de febrer de 2009, va 
aprovar el Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2008-
2011”,  (Butlletí Oficial de la Província núm. 51 de 28 de febrer de 2009) 
renovant la seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens 
locals de la província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del 
treball en xarxa i l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una 
Diputació que afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen 



 

amb la màxima qualitat i eficiència els objectius estratègic del Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar en el seu dia participar en 
el projecte  Barcelona Xarxa de Municipis , mitjançant el qual la Diputació de 
Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments la seva oferta unitària i integral de 
programes per impulsar polítiques públiques locals de qualitat que ens permetin 
assolir objectius estratègics de Pla d’Actuació del Mandat 2008-2011. 
  
Atès que, en data 9 de juliol de 2009, des de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona  s’aprova en Junta de Govern la concessió del següent 
ajut, en el marc de les bases reguladores específiques 2009 per a l’atorgament 
d’ajuts de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011: 
  
Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc de l’esmentat Pla, ha notificat la 
concessió del següent ajut per l’any 2009  
  
Centre 
Gestor Programa Nom de l’actuació Codi XBMQ Import concedit 

Oficina 
del Pla 
Jove 

Programa de suport a 
les polítiques locals de 
joventut 

Pla local de joventut i 
programa d’activitats 
2009 

09/Y/51943 5.708,00 € 

  
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut, s’aprova per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Acceptar i restar assabentats de la següent subvenció atorgada en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011:  
  

Centre 
Gestor Programa Nom de l’actuació Codi XBMQ Import concedit 

Oficina 
del Pla 
Jove 

Programa de suport a 
les polítiques locals de 
joventut 

Pla local de joventut i 
programa d’activitats 
2009 

09/Y/51943 5.708,00 € 

 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 18 DE SETEMBRE 
DE 2009 
 

Num 
de 

Data del 
Decret 

Resum Observacions 
1007 07/09/2009 Voluntaris protecció escolar, curs 2009-2010 Alcalde 
1008 07/09/2009 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
1009 07/09/2009 Canvi nom cementiri Alcalde 
1010 07/09/2009 Rectificació decret 715/2009 autorització transmissió 

plaça aparcament 
Alcalde 
 



 

1011 09/09/2009 Contractació tècnic IPI Alcalde 
1012 10/09/2009 Obres menors. Rda.Dr. Angles, xx Òscar Figuerola 
1013 10/09/2009 Concessió excedència voluntària Educador Social  Alcalde  
1014 10/09/2009 Canvi categoria oficial 2ª fusteria  Alcalde 
1015 14/09/2009 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
1016 14/09/2009 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
1017 14/09/2009 Despeses Alcalde 
1018 14/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1019 14/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1020 14/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1021 14/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1022 14/09/2009 Obres menors Òscar Figuerola 
1023 15/09/2009 Llicències gas natural Òscar Figuerola 
1024 15/09/2009 Llicències Enher Òscar Figuerola 
1025 15/09/2009 Decret instal3lació riera d'en Missé Nau xx Sílvia tamayo 
1026 15/09/2009 Assabentat comerç fruites de la riera Buscarons xx Sílvia Tamayo 
1027 15/09/2009 Assabentat Abad Telecomunicaciones SLL, plaça 

Busquets, 5 local 3 
Sílvia tamayo 

1028 15/09/2009 Nomenament interventor Alcalde 
1029 16/09/2009 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
1030 16/09/2009 Alta mercat setmanal M. À. B. Alcalde 
1031 16/09/2009 Alta plaça Mercat, P. M.  Alcalde 
1032 16/09/2009 Assabentat perruqueria Pas d'en Marges xx Sílvia Tamayo 
1033 16/09/2009 Assabentat botiga informàtica Sant Antoni Maria Claret 

1 
Sílvia Tamayo 

1034 16/09/2009 Assabentat bodega, Sant Ignasi xx Sílvia Tamayo 
1035 16/09/2009 Assabentat botiga roba, Cuba xx Sílvia Tamayo 
1036 16/09/2009 Assabentat Administració de finques, Vall xx Sílvia Tamayo 
1037 17/09/2009 Llicència primera ocupació Dr. Guiteras, xx Òscar Figuerola 
1038 17/09/2009 Liquidació contracte D. B. Alcalde 
1039 17/09/2009 Autorització circ Hermanos Rossi Alcaldia 
1040 17/09/2009 contractació PO "Patis Oberts" Alcaldia 
1041 17/09/2009 Llicència ENHEr carrer Sant Cristòfol, xx Òscar Figuerola 
1042 18/09/2009 Obra menor. C/ Mas Muní xx Òscar Figuerola 
1043 18/09/2009 Obra menor. Marià Serra, xx Òscar Figuerola 
1044 18/09/2009 Obra menor. General Moragues, xx Òscar Figuerola 
1045 18/09/2009 Obra menor. Horta Figuerola, xx Òscar Figuerola 
1046 18/09/2009 Obra menor. C/ Misericòrdia xx Òscar Figuerola 
1047 18/09/2009 Llicència 1a ocupació, c/ Mas Muní, xx Alcalde 
1048 18/09/2009 Imposició 1a multa coercitiva c/ Vall, xx Òscar Figuerola 
1049 18/09/2009 Baixa de l'activitat de confecció del carrer Clausell xx 

pis, del FFelipeFelZango València. 
Sílvia Tamayo 

1050 18/09/2009 Canvi de nom de l'activitat del frankfurt del carrer Verge 
de la Mercè 6  nom de Jarana, SCP 

Sílvia Tamayo 
1051 18/09/2009 Autoritzar l'activitat de taller de cotxes a l'Avinguda 

Doctor Marià Serra 75 a nom de Gerard Pera Calvet 
Sílvia Tamayo 

1052 18/09/2009 Autoritzar l'activitat d'aparcament al carrer Verdaguer i 
Callís 11-13 de Construcciones Boneta SL 

Sílvia Tamayo 
1053 18/09/2009 Adequació de l'activitat del Frankfurt de la M.P.E.  al c/ 

V. de Montserrat 12.[ 
Sílvia Tamayo 

1054 18/09/2009 Compareixença recurs de casació interposat pel 
MINISTERIO DE CONOMÍA Y HACIENDA, contra la 

Alcalde 
1055 18/09/2009 Aprovació certificació 6 obres riera Gavarra Alcalde 



 

1056 18/09/2009 Decret IRPF agost Alcalde 
1057 18/09/2009 Remissió expedient jutjat contecios administratiu RCA 

593/2007 
Alcalde 

1058 18/09/2009 Llicència primera ocupació riera d'en Missé, xx Òscar Figuerola 
 



 

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 21:45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas i Rius 
 


