
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE MAIG 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.55 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 
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 
 

 EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 

 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 de data 07.05.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Reclamació a Sorea factures pagament consum elèctric 
4. Sol·licitud canvi destinació PUOSC obres urbanització riera Gavarra 
5. Adjudicació provisional procediment salvament i prevenció a les platges 
6. Aprovació conveni i validació signatura amb la Fundació Caixa 

Catalunya per a la conservació de la vegetació i el paisatge dunar de la 



 

platja Canyadell 
7. Aprovació conveni de col·laboració amb el Centre Parroquial de Canet 

de Mar 
8. Aprovació convenis de col·laboració amb diferents residències de Canet 

de Mar per a pràctiques d'infermeria en geriatria 
8.1.- Aprovació conveni de col·laboració amb l’Hospital residència 
Guillem Mas 
8.2.- Aprovació conveni de col·laboració amb CDM Residencial 
8.3.- Aprovació conveni de col·laboració amb la Residència Miramar 
de Canet, SL 
8.4.- Aprovació conveni de col·laboració amb la Residència Sant 
Martí 
8.5.- Aprovació conveni de col·laboració amb la Residència Sant 
Roc de Canet, SL 

9. Aprovació protocol d'actuació de l'Oficina Local d'Habitatge 
10. Resolució dos expedients sancionadors en matèria d'animals 

potencialment perillosos 
11. Relació de decrets des del dia 27 fins al dia 30 d’abril de 2009 
12. Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  07.04.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 7 de maig 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 14 de maig  de 2009, per import de 
131.723,35 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/13  
 
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 14 de maig  2009, per import 
de  131.723,35  EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2009/13 



 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2009. 
 
3.- RECLAMACIÓ A L’EMPRESA SOREA DE FACTURES DE CONSUM 
ELÈCTRIC CORRESPONENTS A LES BOMBES D’ELEVACIÓ DEL POU 
GAVARRA. 
  
L’enginyera municipal ha emès un informe, que tot seguit es transcriu, en que 
posa de manifest que en diversos exercicis aquest ajuntament ha suportat la 
despesa de consum elèctric corresponent a les bombes d’elevació del pou 
Gabarra, que gestiona l’empresa SOREA: 

 
Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, emet el següent: 
 
INFORME 
 
En els últims mesos s’ha realitzat un estudi de cadascuna de les pòlisses 
elèctriques que arriben a nom de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de tenir un 
control de la despesa energètica del municipi. Amb aquest estudi s’han distingit 
les pòlisses corresponents a enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i 
dependències municipals. S’han donat de baixa aquelles pòlisses obsoletes, com 
ara provisionals d’obra d’obres ja finalitzades, o bé d’edificis com l’antic teatre 
Odeon. A més, s’han modificat les tarifes de les pòlisses d’enllumenat públic, 
tenint en compte les modificacions normatives que obligaven a fer aquestes 
modificacions, com són per exemple la desaparició de les antigues tarifes B0 i 
2.0.N. 
 
Tot aquest estudi ens permetrà també la implantació d’un programa de Gestió 
Energètica subvencionat pel Consell Comarcal, així com tenir informació més 
detallada i real del vector energia per l’Auditoria Ambiental (Agenda 21) que ens 
està realitzant l’empresa La Vola. 
  
En fer tota aquesta tasca d’estudi de les pòlisses elèctriques, s’ha detectat que 
l’Ajuntament de Canet de Mar està pagant mensualment una factura de la 
companyia elèctrica Fecsa Endesa, amb número de pòlissa 403864991 i adreça 
UR CAN SALAT. AP PL. PUJADAS. Inicialment es va suposar que era una 
pòlissa d’enllumenat públic, però una vegada ubicats tots els quadres 
d’enllumenat públic existents al municipi amb l’ajuda de la Brigada Municipal, es 
va constatar que no ho era. 
  
La ubicació exacta d’aquest subministrament és a la part superior de la rotonda 
ovalada de la Plaça Busquets. El quadre existent és el que fa funcionar les 
bombes d’elevació del pou Gabarra, una de les fonts d’abastament d’aigua 
potable al municipi i que gestiona l’empresa SOREA. 
  
Tots els subministraments elèctrics de bombes de pous o d’estacions elevadores 
d’aigua són costejats directament per SOREA. El cost d’aquesta pòlissa, doncs, 
hauria d’estar també costejat per SOREA. 
  
Per tant, el tècnic sotasignant considera que s’hauria de fer un canvi de nom de 
la pòlissa per tal que a partir d’aquest moment la factura elèctrica anés 



 

directament a nom de SOREA, així com reclamar el pagament de totes les 
factures d’aquest subministrament que fins al moment ha pagat l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Canet de Mar, 8 d’abril de 2009 
 
Sílvia Amatller Micola 
Enginyera Municipal 

 
Vist l’informe transcrit, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Reclamar a l’empresa SOREA  que efectuï un pagament a 
l’Ajuntament de Canet de Mar de 8.732,92 euros, segons el detall que figura en 
l’annex a aquesta proposta, corresponent a la facturació del consum elèctric de 
la pòlissa 403864991 i adreça UR CAN SALAT. AP PL. PUJADAS, 
corresponent a les bombes d’elevació del pou Gavarra que gestiona l’empresa 
SOREA. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada. 

4.- SOL·LICITUD CANVI DESTINACIÓ PUOSC OBRES URBANITZACIÓ 
RIERA GAVARRA 
 
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 30 
de juny de 2008, va acordar aprovar la proposta de planificació del PUOSC per 
al quinquenni 2008-2012, en la qual es va incloure l’actuació anomenada 
“Urbanització de la riera Gavarra” amb una subvenció de 650.000 €. 
 
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 19 
de desembre de 2008, va acordar aprovar la formulació del PUOSC de 
l’anualitat 2009, que inclogué la resolució de les al·legacions formulades, i en 
aquest sentit, es concedir a l’actuació nomenada “Urbanització de la riera 
Gavarra” amb una subvenció de 200.000 €. 
 
Atès que en data 2 de desembre de 2008 es va publicar al BOE núm. 290, el 
Reial decret-llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea el Fons Estatal 
d’Inversió Local el qual, en el seu article 3, exigeix que per tal que les obres 
siguin finançables,  la seva execució no s’ha d’haver previst en el pressupost 
per a l’any 2009, per tant, no poden ser objecte de cap altra subvenció. 
 
Atès que mitjançant resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial 
de data 9 de gener de 2009, es va aprovar el projecte d’obra ordinària 
anomenat “Urbanització de la riera Gavarra” amb un pressupost d’execució per 
contracta de 2.280.413,03 €. 
 
Atès que les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig, i publicades 
en el DOGC núm. 5129, el la seva base quarta, preveuen la possibilitat 



 

d’autoritzar el canvi de destinació de les actuacions aprovades, de conformitat 
amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Renunciar a la subvenció aprovada en la planificació del PUOSC per 
al quinquenni 2008-2012, per a l’execució de l’actuació anomenada 
“Urbanització de la riera Gavarra”, i que puja un import de 650.000 €. 
 
SEGON.-  Sol·licitar de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el canvi de 
destinació de l’anterior subvenció per destinar-la a l’obra anomenada 
“Urbanització de la plaça Universitat”. 
 
TERCER.- Renunciar a la subvenció aprovada en la formulació del PUOSC de 
l’anualitat 2009, per a l’execució de l’actuació anomenada Urbanització de la 
riera Gavarra”, i que puja un import de 200.000 €. 
 
QUART.- Sol·licitar de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el canvi de 
destinació de l’anterior subvenció per destinar-la a les obres següents: 
 
 Instal·lació de 3 plataformes elevadores a diversos edificis municipals: 

56.461,98 €. 
 Projecte museogràfic Casa Museu Lluís Domènech i Montaner: 

143.538,02 €. 
 

5.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PROCEDIMENT SALVAMENT I 
PREVENCIÓ A LES PLATGES 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2009, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la 
prestació del servei de salvament i prevenció a les platges de Canet de Mar, 
així com aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
havia de regir l'esmentada contractació. 
 
Atès que la licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 25 de març de 2009, així com al DOGC núm. 5351 de 
data 1 d’abril de 2009. 
 
Atès que en data 17 d’abril de 2009, es va procedir a l'obertura dels sobres A i 
B aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 24 d’abril d'enguany, l'enginyera municipal, Sra. Sílvia 
Amatller Micola, ha emès el seu informe de valoració dels sobres B. 
 
Vista l'acta de valoració dels sobres B i obertura dels sobres C emesa per la 
Mesa de Contractació, en data 28 d’abril de 2009, el contingut literal de la qual 
és el següent: 
 



 

 “Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de les memòries presentades en el 
sobre núm. B, així com l'obertura dels sobres núm. C presentats en el 
procediment obert per a  la contractació del servei de prevenció i salvament a 
les platges de Canet de Mar, convocat per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió de data 19.3.09, publicat en el DOGC núm. 5351 de data 1.4.09 i en 
el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en data 25.3.09.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
17.4.09, es va deduir que tots els licitadors havien aportat la documentació 
exigida pel PCAP a excepció de: 
 
a) SOS SALVAMENTO, SL: que haurà d’aportar l’autenticació de l’escriptura, 
una declaració responsable de no trobar-se en cap prohibició per contractar, 
així com la classificació exigida. 
 
3. En l’acta d’obertura dels sobres B, es va fer constar que es trobava present 
l’Administrador únic de la mercantil SOS SALVAMENTO, SL, Sr. LUIS MATÍAS 
SING, amb  NIE xxxxxx, el qual manifestà que no disposava de la classificació 
del contractista, la qual cosa va impedir obrir el sobre B, i es declarà l’omissió 
com a no esmenable. 
 
4. La Mesa de Contractació va demanar a l’enginyera municipal, Sra. Sílvia 
Amatller i Micola, que emetés un informe sobre la valoració dels sobres B 
presentats en el procediment obert per a la contractació del servei de prevenció 
i salvament a les platges de Canet de Mar, informe que ha emès en data 24 
d’abril de 2009, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Na Sílvia Amatller Micola, Enginyera Municipal, emet el següent 
 
 I  N  F  O  R  M  E 
 
Vistes les ofertes presentades per les empreses: 
 
- VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 
 
en relació al contracte per al servei de salvament a les platges de Canet de Mar 
durant la temporada d’estiu, s’ha procedit a la valoració de la documentació que 
figura en el sobre B presentat per les empreses segons el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a la contractació, 
per procediment obert, de l’esmentat servei. 
 
S’han analitzat les característiques tècniques que la clàusula VI del Plec fixa 
per al servei, així com les obligacions del contractista que estableix la clàusula 
XII, i les tasques necessàries per a la prestació del servei que es detallen a la 
clàusula XIII del mateix Plec, tot seguint els criteris de valoració especificats a 
la clàusula VIII. 
 
QUALITAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (màx. 30 punts) 
 



 

Ambdues empreses realitzen una completa descripció del servei a realitzar, així 
com de la seva forma de prestació, diferenciant actuacions de salvament i 
seguretat, de senyalització, d’informació i d’accessibilitat. 
 
Valenciana del Deporte y Salud presenta el protocol d’actuació del servei en 
general, així com d’actuació davant d’una emergència. En el cas de Pro-Activa, 
a més d’aquests protocols d’actuació en servei general i davant d’una 
emergència, també presenta plans de prevenció respecte riscos específics que 
poden afectar la població, com són onades de calor, temporals, tempestes 
fortes, sòlids flotants, marea vermella o presència de meduses o animals 
marins. 
 
Ambdues empreses especifiquen que es realitzaran registres de les actuacions 
que es duguin a terme diàriament al servei, no obstant, Pro-Activa dóna més 
detall de quins seran aquests registres depenent de cada tipus possible 
d’actuació i de la seva comunicació a l’Ajuntament. 
 
A part de les millores que ofereixen ambdues empreses en quant a material o 
personal, millores que es tenen en compte en la valoració d’aquests aspectes 
que es fa a continuació, les millores al servei que ofereix Valenciana del 
Deporte y Salud estan encaminades a l’ampliació de l’oferta lúdico-recreativa i 
d’activitats subaquàtiques. Les millores presentades per Pro-Activa, en canvi, 
són millores de sensibilització, comunicació i prevenció que poden agilitar el 
servei i permetre una millor gestió de les platges. Així mateix, presenten també 
una millora de l’assegurança de responsabilitat civil, i es posen a disposició de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per possibles necessitats en cas d’emergència 
(per temporals, emergències ambientals, varada d’animals marins a la sorra, 
etc.) fora de l’estricte període de temporada de bany establert en el plec de 
condicions. 
 
Segons aquestes consideracions, la puntuació obtinguda per cada empresa en 
aquest apartat és la següent: 
 
- VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD            20 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.            28 punts 
 
PLANTILLA DE PERSONAL (màx. 10 punts) 
 
En quant a recursos humans, Valenciana del Deporte y Salud posa a disposició 
del servei 5 socorristes titulats i un conductor (tècnic en transport sanitari), 
ampliant la plantilla a un socorrista més durant els caps de setmana de juliol i 
agost. Es dóna importància a la seva preparació i formació per al servei, i 
detallen les tasques que hauran de dur a terme. 
 
Pel que fa a Pro-Activa, presenta un equip de 11 persones en temporada alta, 
alguns d’ells a temps parcial, i posa a disposició de l’Ajuntament un total de 13 
persones mobilitzables fora de temporada per actuacions d’emergència que 
puguin ser necessàries. Garanteix la substitució de personal que pugui ser 
necessària (per baixa laboral, malaltia, etc.) en 45 minuts. S’especifiquen 
també les tasques que ha de dur a terme cadascú, així com aposta per la 
formació del personal. 
 
La puntuació obtinguda per cada empresa en aquest apartat és la següent: 



 

 
- VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD              6 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.             10 punts 
 
MATERIAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  (màx. 10 punts) 
 
Ambdues empreses detallen el llistat de material adscrit al servei, a part del que 
aporta l’Ajuntament de Canet de Mar, adjuntant fotografies d’aquest material. 
No obstant, Valenciana del Deporte y Salut, aporta també els justificants de 
compra i característiques tècniques d’aquests materials. 
 
- VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD       8 punts 
- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.        6 punts 
 
5. La Mesa de Contractació acorda assumir l’anterior informe, essent la 
puntuació obtinguda pels 2 licitadors quant als apartats b) c) i d) de la clàusula 
VIII.1 del PCAP, la següent: 
 

LICITADOR PUNTS 
VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD, SL 34 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 44 

 
6. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i 
continua pels successius en nombre de dos, deixant-se constància en acta, en 
els següents termes: 
 
LICITADOR PREU IVA  TOTAL 
PRO-ACTIVA 
SERVEIS AQUÀTICS, 
SL 

187.850 € 30.056 € 217.906 € 

VALENCIANA DEL 
DEPORTE Y SALUD, 
SL 

186.076 € 21.772 € 207.848 € 

 
7. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida 
per cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa.” 
 

Vista l'acta de valoració dels sobres C emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 28 d’abril de 2009, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

 “Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració del criteris inclòs en la clàusula VIII, a), en 
els termes següents: 
 
 Oferta econòmica: el preu de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-
se una puntuació de fins 50 punts. L'oferta econòmica s'avaluarà quantitativament 
en funció del seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació, 
rebent la màxima puntuació aquella - o aquelles ofertes - la baixa de la qual, en 
percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també en percentatge, 
de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació d'aquelles 



 

ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en menys, de la 
baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es puntuaran en zero punts 
aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o superior a la mitja aritmètica de 
les baixes, en percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu 
punts.   
 
Oferta econòmica (fins 50 punts) 
 
Tipus de licitació: 225.000 € 
Mitja aritmètica de les baixes: 5,38 % 
50 punts: 10,38 % 
0 punts: 15,38 % i O% 
 

LICITADOR  PRE
U  

BAIXA  PUNTS 

PRO-ACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, SL 

217.906 € 3,15% 15,17 

VALENCIANA DEL DEPORTE Y 
SALUD, SL 

207.848 € 7,62% 36,70 

 
2. Tenint en compte la valoració obtinguda pels criteris continguts a la clàusula 
VIII b), c) i d) del PCAP, la puntuació final obtinguda per ambdós licitadors és la 
següent: 
 

LICITADOR PUNTS 
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL 59,17 
VALENCIANA DEL DEPORTE Y SALUD, SL 70,70 

 
A la vista de l’anterior informe, la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’excloure la plica presentada per Sos 
Salvamento, SL, per no acreditar la classificació de contractista exigida en la 
clàusula III del PCAP, així com l’adjudicació del contracte a favor de l'empresa 
Valenciana del deporte y salud, SL, atès que ha estat l’empresa que ha obtingut 
major puntuació.” 

 
Atès que en data 29.04.09 l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, ha 
presentat al·legacions contra l’acta de la Mesa de Contractació de valoració 
dels sobres C presentats pels licitadors. 
 
Vist l’informe emès en data 13.05.09 per l’interventor i el secretari de la 
Corporació en relació a les anteriors al·legacions, el contingut literal del qual és 
el següent: 
 

“Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Canet de Mar i Toni 
Calpe i Jordà, interventor municipal, en relació amb l’al·legació presentada per 
l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, contra l’acta de la Mesa de 
Contractació de valoració del sobre C, en l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les 
platges del municipi, emeten el següent: 

 



 

 INFORME 
 
Primer.- La mesa de contractació és un òrgan col·legiat nomenat per l’òrgan de 
contractació les decisions del qual no posen fi a la via administrativa i, en 
conseqüència, podrien ser recorregudes en alçada davant l’òrgan de 
contractació. En aquest sentit, caldria donar la consideració de recurs d’alçada a 
les al·legacions presentades per Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, ja que de 
conformitat amb allò que disposa l’article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPAC), l’error en 
la qualificació del recurs per part del interessada no serà obstacle per a la seva 
tramitació, sempre que se’n dedueixi el seu vertader caràcter. Tanmateix, el 
tractament de l’escrit de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL com a recurs d’alçada, 
produiria, com a efecte immediat, que la interessada no pogués interposar, 
posteriorment, el recurs de reposició contra l’adjudicació provisional. No en va 
l’article 115.3 LRJPAC declara que contra la resolució d’un recurs d’alçada no hi 
cap cap altre recurs administratiu, llevat de la revisió. Així les coses, entenen els 
qui subscriuen que, per seguretat jurídica i en virtut del principi pro actione, és 
procedent donar a l’anterior escrit el tractament d’al·legació a un acte tràmit no 
qualificat, puix que ni produeix indefensió ni determina la impossibilitat de 
continuar el procediment (article 107.1 LRJPAC).  Tampoc no decideix 
directament ni indirectament sobre el fons de l’assumpte des del moment que la 
mesa de contractació es limita a formular una proposta d’adjudicació a l’òrgan 
d’administració, que és qui, finalment resoldrà. 
 
Segon.- Passant ja a analitzar l’al·legació substantiva, veiem que la interessada, 
en primer lloc, mostra la seva discrepància amb la decisió de la Mesa al·legant 
que la valoració dels sobres B és favorable a ella. En efecte, d’aquesta valoració 
es dedueix que Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, obté 44 punts mentre que 
Valenciana del Deporte y Salud, SL, n’obté 34. Però no hem d’oblidar que és el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) el que fixa, en la seva 
clàusula VIII, quins són els criteris de valoració a tenir en compte, atribuint-se 50 
punts a l’oferta econòmica, és a dir, el sobre C. Un cop feta la valoració de l’oferta 
econòmica, que no hem d’oblidar, puntua fins a 50 punts, resulta que Pro-Activa 
Serveis Aquàtics, SL, obté 15,17 punts mentre que Valenciana del Deporte y 
Salud, SL, n’obté 36,70.  
 
La valoració de les ofertes s’ha fet de conformitat amb el que disposa la clàusula 
VIII del PCAP, i cal tenir en compte que des del moment en què Pro-Activa 
Serveis Aquàtics, SL, presentà la seva plica,  acceptà íntegrament el contingut 
del PCAP. Per tant, no s’entén que una vegada ja feta la valoració per part de la 
Mesa de Contractació, al·legui que hauria d’haver tingut més pes en la puntuació 
global l’atorgada pels criteris b), c) i d) que no pas l’obtinguda en el a), és a dir 
l’oferta econòmica, quan el PCAP és taxatiu a aquest respecte, fixant de forma 
clara quina puntuació rebria cada criteri. Si Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, no 
estava conforme amb els criteris de valoració fixats pel PCAP l’hauria d’haver 
impugnat en el seu moment i no ara, quan s’ha adonat que no li eren tan 
favorables com es pensava. No en va l’article 129.1 LCSP declara que la 
presentació de les proposicions pels interessats suposa l’acceptació 
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules del 
plec, sense cap reserva.   
 



 

Tercer.- Per altra banda, al·lega la interessada que el preu de licitació és l’import 
ofert exclòs l’IVA, i que per tant, la diferència entre l’oferta presentada per ella i la 
presentada per Valendiana del Deporte, SL, és només de 1.774 euros. 
 
El pressupost base de licitació es fixa en la clàusula II del PCAP, que diu 
textualment que “el tipus de licitació es fixa en 225.000 €, dels quals 31.03,48 
euros corresponen a l’IVA”. Per tant, el pressupost base de licitació està integrat 
pel preu més l’IVA.  
 
Per la seva banda, la clàusula VIII, quan fixa els criteris de valoració diu que 
“l’oferta econòmica s’avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de 
baixa respecte del pressupost de licitació”. És evident que el PCAP, que, repetim, 
la interessada va acceptar des del moment en el que presentà la seva oferta, 
disposa que per tal de fer la valoració de l’oferta econòmica s’ha de prendre com 
a referència el pressupost de licitació, és a dir, l’import íntegre que per a 
l’execució del contracte percebrà el contractista (preu base + IVA). 
 
Quart.- Una vegada deixat clar que el PCAP determina que la valoració de l’oferta 
econòmica s’ha de fer tenint en compte el pressupost base de licitació, és a dir, 
225.000 €, cal analitzar l’informe de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (JCCA) que aporta la interessada, segons el qual la valoració de 
les ofertes cal fer-la sense tenir en compte l’IVA. 
 
Creiem que la interessada ha tret de context l’informe emès per la JCCA, ja que 
aquest es va emetre atenent una consulta de l’Ajuntament de Palma de Mallorca 
sobre com calia fer la valoració quan algun dels licitadors es troba exempt del 
pagament d’IVA. En el nostre cas, cap licitador es troba exempt d’aquest 
pagament, sinó que el que està exempt és un servei que han de prestar tots els 
licitadors com és el transport sanitari. Per tant, d’aquesta exempció se’n poden 
beneficiar tots els licitadors.   
 
En efecte, la mateixa JCCA fonamenta en l’esmentat informe la justificació de la 
necessitat d’efectuar la valoració sense tenir en compte l’IVA, en el principi 
establert a l’article 1 de la LCSP que diu que “la present Llei té per objecte regular 
la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir que aquesta s’ajusta 
als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats” així com 
en l’article 123 LCSP quan diu que “els òrgans de contractació donaran als 
licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori i ajustaran la seva 
actuació al principi de transparència”. En el present cas no hi ha tracte 
discriminatori, ja que com s’ha dit, el que es troba exempt d’IVA no és un licitador, 
sinó un servei que hauran de prestar ambdós licitadors. 
 
Per últim, cal indicar que tot i que l’objecte del contracte és la prestació del servei 
de salvament a les platges de Canet de Mar durant la temporada d’estiu, el 
PCAP, en la seva clàusula XIII.1.c), exigeix que el contractista presti el “servei de 
transport sanitari mitjançant un vehicle de suport vital bàsic realitzant les 
evacuacions del ferits que requereixin trasllat hospitalari”. Aquest servei, segons 
la contesta a la consulta núm. 0541-02, emesa pel SG de Impuestos sobre el 
Consumo, es troba exempt d’IVA de conformitat amb el que disposa l’article 20, 
apartat u, 15è de la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
CONCLUSIÓ 



 

 
Entenen els qui subscriuen que la valoració de l’oferta econòmica efectuada per 
la Mesa de Contractació és correcte ja que el preu que s’havia de tenir en compte 
a l’hora d’efectuar la valoració del criteri establert a la clàusula VIII.1.a) és el preu 
base de licitació (225.000 euros), el qual, com s’ha fonamentat als punts 
anteriors, conté l’IVA. En conseqüència, l’al·legació formulada per Pro-Activa 
Serveis Aquàtics, SL, contra la valoració que conté l’acta de la Mesa de 
Contractació, sobres C, en l’expedient de contractació mitjançant procediment 
obert per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges del 
municipi, no es pot atendre en dret.” 

 
Atès que de conformitat amb allò establert a l’apartat 1 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP), l’òrgan competent per a la present contractació és l’Alcalde, 
havent estat delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.632/2007, de 3 de juliol. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que 
disposa l’article 135 de la LCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l'Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa SOS Salvamento, SL, per no 
haver aportat l’autenticació de l’escriptura, ni la declaració responsable de no 
trobar-se en cap prohibició per contractar i per no haver acreditat que disposa 
de la classificació de contractista exigida en la clàusula III, del PCAP. 
 
SEGON.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 29.04.09 per 
l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, contra l’acta de la Mesa de 
Contractació de valoració dels sobres C presentats pels licitadors, en base als 
arguments exposats en l’informe emès pel secretari i l’interventor municipals de 
data 13.05.09, el qual s’ha transcrit en el cos del present acord. 
 
TERCER.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei 
de salvament i prevenció a les platges de Canet de Mar, a l’empresa 
Valenciana del Deporte y Salud, SL, pel preu de 207.848 €, dels quals 21.772 € 
corresponen a l’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en 
especial pel que fa a les millores proposades que s'accepten. 
 
QUART.- Requerir l’empresa Valenciana del Deporte y Salud, SL, adjudicatària 
provisional del contracte, per tal que en el termini dels 15 dies hàbils següents a 
la data de publicació de l’adjudicació provisional al perfil de contractant de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, acrediti la constitució de la garantia definitiva per 
import de 9.303,80 € equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, tot 
advertint-la que en cas que no compleixi aquest requisit no es podrà procedir a 
l'adjudicació definitiva del contracte. 
 



 

CINQUÈ.- Que es notifiqui aquest acord a tots els licitadors, fent-los avinent 
que podran sol·licitar la informació establerta a l'article 137 LCSP. 
 
SISÈ.- Que la present adjudicació provisional es publiqui al perfil de contractant 
de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI I VALIDACIÓ SIGNATURA AMB LA FUNDACIÓ 
CAIXA CATALUNYA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ I EL 
PAISATGE DUNAR DE LA PLATJA CANYADELL 
 
Atès que des de l'any 2001 els ajuntament de Malgrat de Mar, de Sant Pol de 
Mar i de Vilassar de Mar i la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de 
Caixa Catalunya van signar un conveni a través del qual aquesta entitat es 
comprometia a elaborar i finançar el Pla de conservació de vegetació dunar a 
les platges d'aquests termes municipals. 
 
Atès que aquest Pla va ser elaborat i es lliurà el mes de juliol de 2001 i inclou 
una sèrie de projectes encaminats a assolir els objectius identificats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va manifestar el 2007 el seu interès en 
establir un conveni de col·laboració amb la Fundació per desenvolupar 
iniciatives de recuperació de la vegetació dunar seguint l’exemple dels altres 
municipis i les directrius del Pla de Conservació de vegetació dunar del 2001. 
 
Atès que durant el 2007 es va fer el tancament d’una zona de la platja del 
Canyadell per afavorir la regeneració de la vegetació natural. 
 
Atès que la Fundació Territori i Paisatge constituïda per l’Obra Social de Caixa 
Catalunya fou absorbida l’1 d’agost de 2008 per la Fundació Caixa Catalunya, 
esdevenint l’Àrea de Territori i Paisatge de la Fundació Caixa Catalunya. 
 
Atès que aquesta entitat té com a objecte fundacional, entre d’altres, la 
protecció i la restauració dels espais naturals i del paisatge, i pot establir 
col·laboracions amb entitats públiques i privades per tal de dur a terme 
aquestes finalitats. 
 
Atès que és voluntat de l'Ajuntament i de la Fundació Caixa Catalunya 
formalitzar la col·laboració entre les dues entitats i continuar duent a terme les 
actuacions recollides en el Pla de Conservació. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canet 
de Mar i la Fundació Caixa Catalunya, el qual es transcriu a continuació: 
 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ TERRITORIAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA PER A LA 
CONSERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ I EL PAISATGE DUNAR DE LA PLATJA DE 
CANYADELL 

A Canet de Mar, Maresme, el 27 de març de 2009 

ES REUNEIXEN: 

Per un costat, el senyor JOAQUIM MAS I RIUS, Alcalde de L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR, en nom i representació d’aquest ens local, amb domicili a Canet de Mar, 
carrer Ample, nº 11-13 i CIF xxxxx. 

I de l'altra, el senyor MIQUEL RAFA I FORNIELES, Director de l’Àrea de Territori i 
Paisatge de la FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA (en endavant “la Fundació”), amb 
domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 92 (edifici “La Pedrera”), amb N.I.Fxxxx 

Les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal 
per formalitzar el present conveni i 

MANIFESTEN: 

1. L’any 2001 els Ajuntaments de Malgrat de Mar, de Sant Pol de Mar i de Vilassar 
de Mar i la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya van 
signar un conveni a través del qual aquesta entitat es comprometia a elaborar i 
finançar el Pla de conservació de vegetació dunar a les platges d’aquests 
termes municipals. 

 
2. Aquest Pla va ser elaborat i es lliurà el mes de juliol de 2001 i inclou una sèrie 

de projectes encaminats a assolir els objectius identificats. 
 

3. La col·laboració entre la Fundació Territori i Paisatge i els 3 ajuntaments ha 
continuat des del 2001 a través de convenis de col·laboració mitjançant els 
quals la Fundació es comprometia a finançar part dels projectes inclosos en 
l’anomenat Pla (estudis de l’estat de la vegetació dunar, instal·lació de plafons, 
etc.) Per la seva banda, els ajuntaments han instal·lat tancaments a les platges 
per permetre la regeneració de la vegetació, han modificat la gestió que es fa de 
les platges (especialment el sistema de neteja) i han instal·lat d’altres senyals i 
mobiliari relacionat amb el projecte. D’’altra banda, a través de l’Àrea d’Educació 
Ambiental de la Fundació Territori i Paisatge s’ha promogut el disseny i la 
posada en funcionament del programa d’educació ambiental per a escolars 
Sorra, Sal i Sol, desenvolupat per l’Escola de Natura del Corredor. 

 
4. L’ajuntament de Canet de Mar va manifestar el 2007 el seu interès en establir un 

conveni de col·laboració amb la Fundació per desenvolupar iniciatives de 
recuperació de la vegetació dunar seguint l’exemple dels altres municipis i les 
directrius del Pla de Conservació de vegetació dunar del 2001. Durant el 2007 
es va procedir al tancament d’una zona de la platja de Canyadell per afavorir la 
regeneració de la vegetació natural segons es recull en l’Annex de localització 
de la zona d’actuació i actuacions programades. 

 
5. La Fundació Territori i Paisatge constituïda per l’Obra Social de Caixa Catalunya 

fou absorbida l’1 d’agost de 2008 per la Fundació Caixa Catalunya, esdevenint 
l’Àrea de Territori i Paisatge de la Fundació Caixa Catalunya. Aquesta entitat té 
com a objecte fundacional, entre d’altres, la protecció i restauració dels espais 



 

naturals i del paisatge, i pot establir col·laboracions amb entitats públiques i 
privades per tal de dur a terme aquestes finalitats. 

 
6. És voluntat de l'ajuntament i de la Fundació Caixa Catalunya formalitzar la 

col·laboració entre les dues entitats i continuar realitzant les actuacions 
recollides en el Pla de Conservació. 

Per tot això, les parts acorden formalitzar el present Conveni de Col·laboració 
que es regirà per les següents: 

 CLÀUSULES 
PRIMERA.-  COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ 
1.- La Fundació realitzarà i lliurarà a l’Ajuntament un estudi de la situació inicial 
de la flora i vegetació a la platja de Canet de Mar per tal de tenir un punt de 
partida per avaluar l’efectivitat de les actuacions.  
2.- També lliurarà tres faristols interpretatius sobre la vegetació dunar per 
col·locar-los en un punt d’informació proper al tancat: 
- un faristol en tres idiomes de títol “Les dunes del Maresme” 
- i dos faristols en català titulats “L’hàbitat dunar a les platges del Maresme” i “La 
Biodiversitat de les platges del Maresme”.  
3.- La Fundació enviarà a l’Ajuntament l’arxiu electrònic per tal de produir els 
cartells “Àrea protegida. No trepitgeu”. 
4.- Un tècnic de la Fundació realitzarà visites trimestrals a la zona d’actuació per 
tal de monitoritzar la recuperació de la vegetació i el manteniment de la zona.  
5.- En el cas que es consideri oportú es contemplarà la possibilitat de reforçar les 
poblacions de plantes pròpies de l’espai dunar amb reintroducció d’exemplars 
cultivats ex-situ. 
Aquestes actuacions aniran a càrrec de la Fundació. 
 
SEGONA.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT 
1.- L’ajuntament es farà càrrec de la delimitació del tancat i la instal·lació i 
manteniment de les estaques i corda segons l’Annex adjunt i de la col·locació 
dels cartells d’Àrea Protegida.  
2.- També anirà a càrrec de l’ajuntament la instal·lació dels faristols lliurats. Serà 
tasca de l’ajuntament vetllar pel bon estat de conservació de la senyalització. 
3.- Traslladarà les recomanacions de gestió a l’equip que fa la neteja de la platja 
segons l’Annex adjunt. 
La realització d’aquestes actuacions correrà a càrrec de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament realitzarà les gestions oportunes per obtenir els permisos 
pertinents si aquests son necessaris. 
 
TERCERA.- TERMINI 
El termini per a la realització de les actuacions és el 30 de juny de 2009, si bé 
aquest podrà estendre's quan ho aconselli la correcta execució del projecte.  
 
QUARTA.- DIFUSIÓ I PUBLICITAT  



 

En la difusió de qualsevol tipus que es faci d'aquest projecte, es farà esment del 
patrocini de la Fundació Caixa Catalunya de l’Obra Social de Caixa Catalunya, 
incloent, si s’escau, el seu logotip. 
 
CINQUENA.- VIGÈNCIA 
Aquest Conveni serà vigent fins el 31/12/09 i no obligarà a la Fundació a cap 
més altra aportació, encara que, mitjançant altres convenis posteriors, la 
Fundació podrà col·laborar en el desenvolupament d'actuacions previstes en el 
Pla de Conservació de la vegetació dunar amb posterioritat a aquesta data. 
 
I per a constància i en prova de la seva conformitat, se signa aquest document  
per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc al començament assenyalats. 
 

Per l’Ajuntament de Canet de Mar Per la Fundació Caixa 
Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 

JOAQUIM MAS I RIUS 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 

MIQUEL RAFA I FORNIELES 
DIRECTOR DE L’ÀREA DE 
TERRITORI I PAISATGE  

 
Per tot això, de conformitat amb la Tinència de l'Alcaldia de Medi Ambient, 
Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Caixa Catalunya per a la conservació de la vegetació i el 
paisatge dunar de la platja del Canyadell i validar-ne la signatura que es produí 
en data 27 de març de 2009. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acord a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
7.-  EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar l’Ajuntament de Canet de Mar en el Pla 
de Cultura 2008-2011 en la línia de treball: Foment de la participació té recollit 
com a objectiu treballar amb les associacions i col·lectius per una 
corresponsabilitat i reconeixement mutu en el desenvolupament dels seus 
programes i de la política cultural municipal. 
  



 

Atès que el Centre Parroquial realitza una programació cultural que concorda 
amb el Pla de Cultura 2008-2011, especialment pel que fa a l’organització del 
Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi de Teatre Joan Oms.  
  
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el text del qual és el següent:  
  

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE PARROQUIAL I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL. 
  
REUNITS 
  
D’una part, Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, Òscar Figuerola i Bernal, tinent alcalde de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistits per Marcel·lí Pons Duat, 
Secretari de la Corporació que dóna fe de l’acte. 
  
I de l’altra, JAC, en nom i representació del Centre Parroquial amb l’adreça al 
carrer Eusebi Golart, 16, 3r 1a, 08360 Canet de Mar. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per 
contractar i obligar-se, i en conseqüència, de mutu acord 
  
MANIFESTEN 
  
I.- Que el foment i l’administració dels interessos propis del municipi formen part 
del nucli competencial dels Ajuntaments en virtut del que disposen els articles 11 
i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
  
II.- Que els convenis constitueixen l’instrument habitual per a canalitzar les 
subvencions previstes a l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
  
III.- Que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar en el Pla de Cultura 
2008-2011 en la línia de treball: Foment de la participació té recollit com a 
objectiu treballar amb les associacions i col·lectius per una corresponsabilitat i 
reconeixement mutu en el desenvolupament dels seus programes i de la política 
cultural municipal.  
  
IV.- Que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de front a la 
situació de crisi econòmica actual considera oportú conveniar la programació 
cultural amb les entitats que ens permeti rentabilitzar al màxim els recursos 
materials i humans disponibles. 
  
V.- Que el Centre Parroquial de Canet de Mar realitza una programació cultural 
que concorda amb els objectius que recull el Pla de Cultura 2008-2011aprovat a 
la Junta de Govern Local del 7 de febrer de 2008.  
  
VI.- Que a més de la programació cultural, la secció de teatre del Centre 
Parroquial realitza el Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi Joan Oms des de 



 

fa trenta cinc En aquest sentit, el Centre Parroquial, en l’àmbit de les arts 
escèniques, hi té un paper importantíssim. 
  
L’organització de totes les activitats comporten un treball social voluntari no 
remunerat que si fos computat fóra impossible d’assumir només amb els fons 
municipals. Per tant entenem que també cal potenciar l’associacionisme i la 
cooperació positiva entre l’Ajuntament i les entitats. 
  
Per tot això, ambdues parts, de comú acord formalitzen el present conveni amb 
subjecció a les següents: 
  
CLÀUSULES 
  
PRIMERA.- Objecte 
  
És objecte del present conveni articular la col.laboració de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en les activitats incloses en la programació cultural que realitza el Centre 
Parroquial. 
  
SEGONA.- Finançament i despeses subvencionables 
  
a) L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà 2.650€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40.451.48901 per al desenvolupament del present conveni. Les 
despeses subvencionables seran totes aquelles relacionades directament amb 
l’organització del Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi Joan Oms.  
  
b) L’Ajuntament de Canet de Mar podrà assumir una part de les despeses 
generades per altres activitats que puguin plantejar-se durant l’any. Amb 
anterioritat a la realització d’aquestes activitats, s’elaborarà una annex a aquest 
conveni en que constin el grau de participació de l’Ajuntament i el seu 
finançament condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
  
TERCERA.- Obligacions de les parts  
  
a) Ajuntament de Canet de Mar: 
  
1. Crear una taula de programació artística entre els mesos de novembre i 
desembre per al disseny de la programació de l’any següent. 
  
2. Aportar la subvenció prevista en la clàusula segona d’aquest conveni. 
  
3.  Facilitar les infrastructures necessàries per al desenvolupament del present 
conveni en la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament pel que fa al servei de 
punt de llum, neteja, adequació de la via pública i préstec de materials. Aquesta 
aportació estarà en funció de la disponibilitat de les infrastructures demanades i 
es realitzarà sempre a partir de la petició per escrit per part de l’entitat amb un 
mes d’antelació.  
  
4. Facilitarà el servei de fotocòpies i paper de colors, un màxim de 1000 a l’any. 
  
5. Facilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de reunions, 
així com els espais culturals municipals per al desenvolupament de les activitats. 



 

6. Publicitar les activitats a través dels mitjans de comunicació local: Ràdio 
Canet, la guia activa, el web municipal i si s’escau butlletí municipal.  
  
7. Facilitar suport i assessorament tècnic per a la realització de projectes i 
l’organització d’espais formatius i de participació adequats a les necessitats del 
municipi. 
  
8. Facilitar a través de l’Oficina de Català el servei de correcció de textos i 
cartells.  
  
b) Centre Parroquial 
  
1. Assistir a la taula de programació artística per al disseny de la programació de 
l’any.   
  
2. A desenvolupar l’organització del Concurs de Teatre Pedracastell i el Premi 
Joan Oms de Teatre, tot informant de forma prioritària a l’Àrea de Cultura dels 
canvis que hi poguessin haver.  
  
3. A comunicar mitjançant instància amb un mes d’antelació els detalls de totes 
les activitats a realitzar per tal de fer la previsió de materials i espais, així com la 
comunicació externa dels actes. 
  
4. A participar en les propostes i iniciatives que es promoguin conjuntament entre 
l’Ajuntament i les entitats. 
  
5. La difusió externa de TOTS els materials relacionats amb les activitats que 
organitza la entitat, i que col·labora l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament, 
hauran de ser editats amb català i comptar amb el logotip de l’Ajuntament sota la 
inscripció de “amb la col·laboració de” i comptar amb la marca És Canet, és 
música, es teatre, és cultura, segons s’escaigui. 
  
6. A justificar la subvenció en els termes previstos en la clàusula quarta d’aquest 
conveni. 
  
QUARTA.- Justificació i pagament de la subvenció 
  
L’import del present conveni es pagarà el dia 15 de maig de 2009 i es justificarà 
amb els següents requisits: 
  
Memòria explicativa del desenvolupament del Concurs de Teatre 
Pedracastell i el Premi Joan Oms, incloent 1 exemplar del material publicitari 
editat. 
Justificació econòmica que es composarà dels següents documents: 

Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció del 
servei o activitat, import i data de la factura. 
Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades 
que hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 
1496/2003 sobre obligacions de facturació. 
Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, ingressos 
o aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

  
CINQUÈ.- Vigència 



 

  
La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2009.  
Les dues parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, 
i el no acompliment d’aquests termes suposarà la denúncia del presenta conveni 
i, per tant, la seva anul·lació. 
  
En tot allò no previst en aquest conveni resultaran d’aplicació les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple Municipal i la 
Llei 38/2003.”  
  

Vista la recomanació d'intervenció que per a exercicis futurs es reculli 
nominativament en el pressupost aquesta aportació.  
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Centre Parroquial.  
  
SEGON: Facultar l’alcalde i el regidor per signar tots els documents que es 
derivin d’aquest acord. 
 
TERCER.- Publicar en el tauler d'edictes de l'ajuntament l'atorgament d'aquesta 
subvenció, d'acord amb l'establert en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
8.- APROVACIÓ CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS 
RESIDÈNCIES DE CANET DE MAR PER A PRÀCTIQUES D'INFERMERIA 
EN GERIATRIA 
 
8.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM 
MAS DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació 
ocupacional i l’article 9.2 de la Resolució, el qual estableix que es poden fer 
pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses fora de la 
durada de l’acció formativa subvencionada, sempre que aquestes tinguin 
coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 



 

a terme en hospitals o centres de salut i es faran entre el 6 i el 29 de juliol de 
2009. 
 
Atès que l’Hospital Residència Guillem Mas de Canet de Mar té interès a 
col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el 
seguiment i la valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves 
instal·lacions i del material específic que permeten el bon desenvolupament de 
les pràctiques de perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR 
 
Canet de Mar, ___________ de 2009 
 
D'una part, la senyora Pilar de la Fuente Novell directora de l'Hospital 
Residència Guilem Mas (en endavant l’Hospital) i actuant en representació 
d’aquest, amb domicili al carrer Vall, 69 de Canet de Mar i número de NIF xxxxx 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. 
xxxxxx, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada 
de 304 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament professional en hospitals o centres de salut i es faran entre el 6 
i el 29 de juliol de 2009. 
 
II.- Que l’Hospital té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les 
pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran 
el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament professional 
d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de l’Hospital amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en la 
participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de 
perfeccionament professional del curs d’ Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, 



 

oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del 
material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per l’Hospital, tant 
pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de comportament i 
convivència amb les persones residents. 
 
3. L’Hospital es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les 
alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. L’Hospital avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels cursos, de 
qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de les 
pràctiques  amb normalitat. 
 
5. L’Hospital Residència Guillem Mas es fa responsable de complir les 
condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empresa de perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, 
de 26 de febrer, per la qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 
2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a 
treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Hospital Residència Guillem Mas, per a la realització de 90 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual s'obre la convocatòria per als anys 2008 i 2009 i es desplega el 
procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de 
formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions 
professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 



 

SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
8.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I CDM RESIDENCIAL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació 
ocupacional i l’article 9.2 de la Resolució, el qual estableix que es poden fer 
pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses fora de la 
durada de l’acció formativa subvencionada, sempre que aquestes tinguin 
coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme en hospitals o centres de salut i es faran entre el 6 i el 29 de juliol de 
2009. 
 
Atès que CDM Residencial de Canet de Mar té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permeten el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i CDM Residencial que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I CDM RESIDENCIAL 
 
Canet de Mar, __________ de 2009 
 
D'una part, el senyor Joaquim Rovira director de CDM Residencial, raó social 
Hirnudo Rústica, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a 
l'Avinguda Pau Casals, 4 5è 1a de Barcelona i número de NIF xxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. P-
xxxxx, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada 



 

de 304 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 6 i el 29 de juliol de 2009. 
 
II.- Que CDM Residencial té interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la 
seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant 
les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que 
permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de perfeccionament 
professional d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de CDM Residencial amb l’Ajuntament de Canet de Mar consistent 
en la participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de 
perfeccionament professional del curs d’ Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, 
oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del 
material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per CDM 
Residencial, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. CDM Residencial es farà responsable dels fulls de control d’assistència de les 
alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu lliurament a la 
coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. CDM Residencial avisarà amb suficient antelació a la coordinadora dels 
cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització de 
les pràctiques  amb normalitat. 
 
5. CDM Residencial es fa responsable de complir les condicions establertes en 
el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de perfeccionament 
professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es 
regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions de formació 
en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadores/es en situació 
d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i signat pel representant de 
l’Administració, el representant legal de l’empresa i el representant legal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  



 

 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i CDM Residencial, per a la realització de 90 hores de formació pràctica per 
part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat per l’Ajuntament 
de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara de la 
Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per 
als anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de concessió de subvencions 
per a la realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al 
Catàleg de qualificacions professional de Catalunya, adreçades a treballadors 
en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
8.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE 
CANET, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació 
ocupacional i l’article 9.2 de la Resolució, el qual estableix que es poden fer 
pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses fora de la 
durada de l’acció formativa subvencionada, sempre que aquestes tinguin 
coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme en hospitals o centres de salut i es faran entre el 6 i el 29 de juliol de 
2009. 
 
Atès que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració 
dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del 
material específic que permeten el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   



 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Miramar de Canet, SL que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA MIRAMAR DE CANET, SL 
 
Canet de Mar, _________ de 2009 
 
D'una part, el senyor Raimond Gurri Lloveras director de la Residència 
Miramar de Canet, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a 
l'Avinguda Maresme, 29 de Canet de Mar i número de NIF xxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. 
xxxxxxx, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada 
de 304 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 6 i el 29 de juliol de 2009. 
 
II.- Que la Residència Miramar de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de 
les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Miramar de Canet, SL amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització de les 
pràctiques de perfeccionament professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria en 
Geriatria, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les 
instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 



 

2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 
Miramar de Canet, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les 
normes de comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Miramar de Canet, SL es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu 
lliurament a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la 
realització de les pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. La Residència Miramar de Canet, SL avisarà amb suficient antelació a la 
coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi 
la realització de les pràctiques  amb normalitat. 
 
5. La Residència Miramar de Canet, SL es fa responsable de complir les 
condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empresa de perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, 
de 26 de febrer, per la qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 
2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a 
treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Miramar de Canet, SL, per a la realització de 90 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual s'obre la convocatòria per als anys 2008 i 2009 i es desplega el 
procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de 
formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions 
professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
8.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT MARTÍ 
 



 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació 
ocupacional i l’article 9.2 de la Resolució, el qual estableix que es poden fer 
pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses fora de la 
durada de l’acció formativa subvencionada, sempre que aquestes tinguin 
coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duren 
a terme en hospitals o centres de salut i es feren entre el 6 i el 29 de juliol de 
2009. 
 
Atès que la Residència Sant Martí té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració dels 
alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permeten el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Martí que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA SANT MARTÍ 
 
Canet de Mar, _________ de 2009 
 
D'una part, el senyor Sergi Vicente gerent de la Residència Sant Martí, GrupVL 
Gestió patrimonial i actuant en representació d’aquest, amb domicili al carrer 
Jaume Ferran, 2 Polígon Coll de la Manya de Granollers i número de NIF xxxxx 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de 
CIFxxxxx, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada 
de 304 hores de formació teòrica i 100 hores de formació pràctica de 
perfeccionament professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 23 de febrer de 2009 i el 20 de març de 2009. 
 
II.- Que la Residència Sant Martí té interès a col·laborar en aquest curs, 
mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les 



 

alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Sant Martí amb l’Ajuntament de Canet de Mar 
consistent en la participació d’aquella entitat en la realització de les pràctiques de 
perfeccionament professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, 
oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les instal·lacions i del 
material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 
Sant Martí, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les normes de 
comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Sant Martí es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu 
lliurament a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la 
realització de les pràctiques de perfeccionament professional. 
 
4. La Residència Sant Martí avisarà amb suficient antelació a la coordinadora 
dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi la realització 
de les pràctiques  amb normalitat. 
 
5. La Residència Sant Martí es fa responsable de complir les condicions 
establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en empresa de 
perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, de 26 de 
febrer, per la qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 
d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a 
treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 



 

d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Martí, per a la realització de 90 hores de formació 
pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, organitzat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’empara 
de la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 i es desplega el procediment de 
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació 
professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions professional de 
Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
8.5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE 
CANET, SL 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
 
Vista la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual s'obre la 
convocatòria per als anys 2008 i 2009 per dur a terme accions de formació 
ocupacional i l’article 9.2 de la Resolució, el qual estableix que es poden fer 
pràctiques no laborals de perfeccionament professional en empreses fora de la 
durada de l’acció formativa subvencionada, sempre que aquestes tinguin 
coherència amb els continguts.  
 
Atès que el Curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria s’adreça a treballadors i 
treballadores en situació d’atur i té una durada de 304 hores de formació teòrica 
i 90 hores de formació pràctica de perfeccionament  professional que es duran 
a terme en hospitals o centres de salut i es faran entre el 6 i el 29 de juliol de 
2009. 
 
Atès que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en 
aquest curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la 
valoració dels alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i 
del material específic que permeten el bon desenvolupament de les pràctiques 
de perfeccionament professional d’aquesta acció formativa.   
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE CANET, SL 



 

 
Canet de Mar, __________ de 2009 
 
D'una part, el senyor Raimond Gurri Lloveras director de la Residència Sant 
Roc de Canet, SL i actuant en representació d’aquest, amb domicili a l'Avinguda 
Maresme, 29 de Canet de Mar i número de NIF xxxxxx. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carrer Ample, 11-13, de Canet de Mar i número de CIF. 
xxxxxx, el qual intervé en el seu nom i representació. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar organitza el Curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Aquest curs s’adreça a treballadores en situació d’atur, té una durada 
de 304 hores de formació teòrica i 90 hores de formació pràctica de 
perfeccionament professional en hospitals o centres de salut i es realitzaran 
entre el 6 i el 29 de juliol de 2009. 
 
II.- Que la Residència Sant Roc de Canet, SL té interès a col·laborar en aquest 
curs, mitjançant la seva participació directa, oferint el seguiment i la valoració de 
les alumnes durant les pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material 
específic que permetran el bon desenvolupament de les pràctiques de 
perfeccionament professional d’aquesta acció formativa. 
 
Donada la coincidència d'interès per ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES I CONDICIONS 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions genèriques de la 
col·laboració de la Residència Sant Roc de Canet, SL amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar consistent en la participació d’aquella entitat en la realització de 
les pràctiques de perfeccionament professional del curs d’Auxiliar d’Infermeria 
en Geriatria, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes i l’ús de les 
instal·lacions i del material específic relacionat amb la tipologia del curs.  
 
Segon.- Condicions particulars del conveni 
 
1. Els/les alumnes participants de les pràctiques de perfeccionament 
professional del curs tindran cura del material específic que el centre els oferirà. 
 
2. Els/les alumnes hauran de respectar les normes establertes per la Residència 
Sant Roc de Canet, SL, tant pel que fa a l’entrada i la sortida al centre com a les 
normes de comportament i convivència amb les persones residents. 
 
3. La Residència Sant Roc de Canet, SL es farà responsable dels fulls de control 
d’assistència de les alumnes i de la valoració de les pràctiques fins al seu 
lliurament a la coordinadora dels cursos de formació ocupacional, al final de la 
realització de les pràctiques de perfeccionament professional. 



 

 
4. La Residència Sant Roc de Canet, SL avisarà amb suficient antelació a la 
coordinadora dels cursos, de qualsevol imprevist que pugui sorgir i que impedeixi 
la realització de les pràctiques  amb normalitat. 
 
5. La Residència Sant Roc de Canet, SL es fa responsable de complir les 
condicions establertes en el Conveni de Col·laboració per a pràctiques en 
empresa de perfeccionament professional segons la Resolució TRE/555/2008, 
de 26 de febrer, per la qual es regulen i es convoquen les subvencions per a 
2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a 
treballadores/es en situació d’atur  i  l’art.11.2 de la Resolució TRI/173/2006 i 
signat pel representant de l’Administració, el representant legal de l’empresa i el 
representant legal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Ambdues parts es subjectaran en tot moment als principis de bona fe i eficàcia, a 
fi que l’objecte del present conveni pugui consolidar-se plenament.  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les dues parts signen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a 
l'encapçalament.  

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Residència Sant Roc de Canet, SL, per a la realització de 90 hores de 
formació pràctica per part dels alumnes del Curs d’Infermeria en Geriatria, 
organitzat per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a l’empara de la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la 
qual s'obre la convocatòria per als anys 2008 i 2009 i es desplega el 
procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de 
formació professional ocupacional vinculades al Catàleg de qualificacions 
professional de Catalunya, adreçades a treballadors en situació d’atur. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
9.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE L'OFICINA LOCAL 
D'HABITATGE 
 
Atès que en data 28 de març de 2008, l'Ajuntament de Canet de Mar va signar 
un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya per a l'assessorament i la gestió de serveis en 
matèria d'habitatge respecte de diverses tasques competència del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb relació a l'Oficina Local 
d'Habitatge de l'Ajuntament. 
 



 

Atès que en data 31 de desembre de 2008, es va signar una addenda de 
pròrroga per a l'any 2009 d'aquest conveni de col·laboració, per continuat les 
tasques endegades l'any 2008. 
 
Atès que el pacte 2.4 d'aquest conveni estableix que l'Oficina Local d'Habitatge 
i la Secretaria d'Habitatge acordaran un protocol d'actuació de l'oficina on es 
determini els horaris d'atenció al públic que cobreixin la demanda de la 
població i el detall de les activitats a realitzar per part del personal adscrit a 
l'oficina. 
 
Vist i trobat conforme el protocol d'actuació, el qual consta en aquest 
expedient, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Joventut, Oficina d'Habitatge i Habitabilitat, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el protocol d'actuació de l'oficina on es determina els horaris 
d'atenció al públic que cobreixin la demanda de la població i el detall de les 
activitats a realitzar per part del personal adscrit a l'oficina. 
 
SEGON.- Facultar la senyora Blanca Arbell Brugarola, tècnica responsable de 
l'Oficina Local d'Habitatge, perquè signi el protocol d'actuació d'aquesta 
Oficina. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
10.- RESOLUCIÓ DOS EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA 
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
10.1.- RESOLUCIÓ D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATERIA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Mitjançant Decret de la tinència d’alcaldia de Sanitat, número 260/2009, de data 
4 de març, s’incoà expedient sancionador a la senyora SMV, en la seva qualitat 
de propietària del gos potencialment perillós, de la raça American 
Stadffordshire, pels fets ocorreguts el dia 20.11.08, consistents en que el gos 
propietat de la senyora SMV voltés sol, sense corretja ni morrió per la zona de 
les pistes d’atletisme d’aquesta localitat, agredint un gos de la raça Husky. 
 
Atès que en  el mateix decret, se li atorgà un termini de 15 dies per tal que 
pogués formular les al·legacions i proposés les proves de les quals intentés 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, advertint-la que en el cas 
de no efectuar-les la mateixa resolució seria considerada proposta de resolució. 
 
Atès que en el dia de la data la senyora SMV no ha formulat cap tipus 
d’al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, 
per la qual cosa la resolució es considerada proposta de resolució. 
 
Atès que les anteriors actuacions estan tipificades com infraccions molt greus a 
l’article 23.3.e) de la mateixa ordenança municipal, això és, portar el gos 



 

potencialment perillós deslligat a la via pública, i portar el gos potencialment 
perillos sense morrió a la via pública,  les quals, en el seu article 24 determina 
que les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 1.502,53 a 
30.050,61.- €. 
 
Atès que, segons el que disposa l’article 13.2.a) i d) de la Llei estatal 50/1999 
de 23 de desembre, que regula el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, tindran la consideració d’infraccions administratives 
greus deixar sense lligar un animal potencialment perillós o no haver adoptat 
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o extraviament i trobar-se 
el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb 
cadena. Aquestes infraccions es sancionaran amb una multa de 50.001 fins a 
400.000 ptes. (300,51€ fins a 2.404,05.- €).  
 
Atès que, d’acord amb l’article 7.3 e) de la llei autonòmica 10/1999 de 30 de 
juliol, són infraccions greus portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies 
públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espais públics en 
general, preveient el seu article 11.1 una sanció de 25.000 a 250.000.- pta. 
(150,25 € fins a 1.502,23 €) 
 
Atès que els imports de les sancions, en funció de la qualificació de les 
corresponents infraccions, cal que sigui simultàniament temperat pels principis 
de tipicitat i de jerarquia normativa, que obliguen aquesta Administració a 
qualificar les infraccions comeses com a greus i no com a molt greus, i a limitar 
el seu import al límit màxim que, per aquests tipus d’infraccions, fixi la norma 
estatal o autonòmica. 
  
Atès que l’apartat 4t de l’article 18è de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals estableix que els animals de l’espècie canina potencialment perillosos 
en els llocs o espais públics han d’anar lligats i han de portar obligatòriament 
morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal, i en cap cas no poden 
ésser conduïts per menors de edat. Igualment hauran d’ésser conduïts i 
controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, 
sense que es pugui porta més d’un d’aquests gossos per persona. 
 
Atès, així mateix, l’article 8 del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la 
llei estatal 50/1999 de 23 de desembre reguladora de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, segons el qual la presència d’animals potencialment 
perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els porti i controli 
sigui portador de la llicència administrativa corresponent, així com certificació 
acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals 
potencialment perillosos. Els animals de la espècie canina potencialment 
perillosos, en llocs i espais públics, hauran de portar obligatòriament morrió 
apropiat per a la tipologia racial  de cada animal. Igualment, els gossos 
potencialment perillosos, en llocs i espais públics, hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense 
que pugui portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
 



 

Atès que l’article 11 de la Llei autonòmica 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, estableix que per tal de 
graduar les sancions, s’ha de tenir en compte: 
 

b) la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa 
c) l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 

la infracció. 
d) la reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 
Atès que en el present cas no hi hagut reiteració o reincidència en la comissió 
de la infracció. 
 
Atès que són responsables d’aquestes infraccions les persones que hagin 
participat en la seva comissió, per acció o omissió; en el nostre cas la senyora 
SMV, en qualitat de propietària del gos i per permetre passivament que el gos 
de la seva propietat anés sol pel carrer i sense morrió. 
 
Atès que l’òrgan competent per resoldre l’expedient és la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en sessió ordinària del dia 28.09.06.  
 
Atès que la instructora de l’expedient, considerà que en el present cas no hi 
concorrien circumstàncies que poguessin incidir en la graduació de la sanció, 
per la qual cosa proposà que s’imposés a la senyora  SMV, una sanció per 
import de 200 €. 
 
Atès que la instructora de l’expedient, considerà que en el present cas no hi 
concorrien circumstàncies que poguessin incidir en la graduació de la sanció, 
per la qual cosa proposà que s’mposés a la senyora  SRF, una sanció per 
import de 200 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa la 
normativa legal d’aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda per unanimitat:  
 
ÚNIC.- Imposar a la senyora SMV, en qualitat de propietària del gos de raça 
potencialment perillosa (American Staffordshire), una sanció de 200 € per la 
comissió d’una infracció molt greu (d’acord amb la qualificació de l’ordenança 
municipal) i greu (d’acord amb les altres qualificacions legals) consistent en 
permetre que el gos de la seva propietat voltés sol i sense morrió per la zona de 
davant de les pistes d’atletisme agredint una gossa de la raça Husky durant el 
passat 20 de novembre de 2008.  
 
10.2.- RESOLUCIÓ D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATERIA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
Mitjançant Decret de la tinència d’alcaldia de sanitat, número 259/2009, de data 
4 de març, s’incoà expedient sancionador a la senyora SRF, en la seva qualitat 



 

de propietària del gos potencialment perillós, de raça Pit Bull, pels fets 
ocorreguts el dia 05.12.08, consistents en que el gos propietat de la senyora 
SRF saltés el mur del seu habitatge ubicat al número xx del carrer Josep 
Cabruja d’aquesta localitat, causant ferides a un gos que passejava 
degudament lligat per la via pública. 
 
Atès que en  el mateix decret, se li atorgà un termini de 15 dies per tal que 
pogués formular les al·legacions i proposés les proves de les quals intentés 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, advertint-la que en el cas 
de no efectuar-les la mateixa resolució seria considerada proposta de resolució. 
 
Atès que en el dia de la data la senyora SRF no ha formulat cap tipus 
d’al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, 
per la qual cosa la resolució es considerada proposta de resolució. 
 
Atès que l’apartat 2n de l’article 20è de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals estableix que les instal·lacions que alberguin els gossos 
potencialment perillosos han de tenir entre d’altres característiques, tenir les 
parets i les tanques suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades 
per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal, a fi d’evitar que els animals en 
surtin i cometin danys a tercers. 
 
Atès, així mateix, l’article 8 del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la 
llei estatal 50/1999 de 23 de desembre reguladora de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, segons el qual els animals potencialment perillosos, 
que es trobin a una finca, casa de camp, torre, parcel·la, terrassa, pati o 
qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats, a no ser que es disposi d’un 
habitacle amb la superfície, altura i tancament adequat, per protegir a les 
persones o animals que hi accedeixin. 
 
Atès que la vulneració de l’anterior capteniment està tipificat com a infracció 
greu a l’article 23.2.a) de la mateixa ordenança municipal, la qual, estableix que 
són infraccions greus no complir les mesures de seguretat establertes per a les 
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos, preveient el seu 
article 24 que les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 
150,25  a 1.502,53 €. 
 
Atès que l’article 11 de la Llei autonòmica 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, estableix que per tal de 
graduar les sancions, s’ha de tenir en compte: 
 

a) la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa 
b) l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 
la infracció. 
c) la reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 
Atès que en el present cas no hi hagut reiteració o reincidència en la comissió 
de la infracció. 



 

 
Atès que són responsables d’aquestes infraccions les persones que hagin 
participat en la seva comissió, per acció o omissió; en el nostre cas la senyora 
SRF, en qualitat de propietària del gos.  
 
Atès que l’òrgan competent per resoldre l’expedient és la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en sessió ordinària del dia 28.09.06.  
 
Atès que la instructora de l’expedient, considerà que en el present cas no hi 
concorrien circumstàncies que poguessin incidir en la graduació de la sanció, 
per la qual cosa proposà que s’imposés a la senyora  SRF, una sanció per 
import de 200 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa la 
normativa legal d’aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda per unanimitat:  
 
ÚNIC.- Imposar a la senyora SRF, en qualitat de propietària del gos de raça 
potencialment perillosa (Pitt Bull), una sanció de 200 € per la comissió d’una 
infracció greu consistent en que el gos de la seva propietat saltés el mur del seu 
habitatge ubicat al número xx del carrer Josep Cabruja d’aquesta localitat, 
causant ferides a un gos que passejava degudament lligat per la via pública. 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 27 FINS AL DIA 30 D’ABRIL DE 
2009 
 

Núm. de 
Decret 

Data del Decret Resum Signatura 

472 27/04/2009 Incoació expedient sancionador gos perillós  Cati Forcano 
473 27/04/2009 Incoació expedient sancionador gos perillós  Cati Forcano 
474 27/04/2009 Gas Natural. Llicències Òscar Figuerola 
475 27/04/2009 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
476 27/04/2009 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
477 27/04/2009 Proposta retirada carnet conduir Alcalde 
478 27/04/2009 Sol·licitud ajut XBMQ Serveis Socials Alcalde 
479 27/04/2009 Sol·licitud subvenció pròrroga AODL Alcalde 
480 27/04/2009 Assignació funcions plaça arquitecte tècnic Alcalde 
481 27/04/2009 Assignació funcions plaça cap disciplina urbanística Alcalde 
482 28/04/2009 Aprovació nòmina mes d'abril Alcalde 
483 28/04/2009 Contractació autobús eleccions Alcalde 
484 28/04/2009 Retorn fiances balisament, etc. 2008 Alcalde 
485 28/04/2009 Llicència primera ocupació torrent Lledoners, xxx Òscar Figuerola 
486 28/04/2009 Autorització conciliar en la demanda del Alcalde 
487 28/04/2009 Sol·licitud subvenció per a la redacció del catàleg de 

masies 
Oscar Figuerola 

488 28/04/2009 Autorització activitat bar restaurant Dr. Marià Serra, xx Sílvia Tamayo 
489 28/04/2009 Veredicte premi Raimon Bonal Òscar Figuerola 



 

490 29/04/2009 Despeses Alcalde 
491 29/04/2009 Sol·licitud subvenció implantació infraestructura IDEC 

local i IDEC. Plan Urb. 
Òscar Figuerola 

492 29/04/2009 Obra menor Oscar Figuerola 
493 29/04/2009 Incoació sancionador escombraries Sílvia Tamayo 
494 29/04/2009 Incoació sancionador escombraries Sílvia Tamayo 
495 29/04/2009 Sol·licitud subvenció activitats extraescolars Alcalde 
496 29/04/2009 Renúncia cessió caseta hípica Alcalde 
497 29/04/2009 Alta registra d'entitats Otaku Soul Alcalde 
498 29/04/2009 Alta registre d'entitats Associació Juvenil Dekaa Alcalde 
499 30/04/2009 Responsabilitat patrimonial Alcalde 
500 30/04/2009 Retenció fiança per embargament judicial mercantil 

Maresme Urcon III, SL  
Òscar Figuerola 

501 30/04/2009 Modificació de crèdit Alcalde 

 
12.- 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 21.55 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 
 


