
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 
DE MARÇ DE 2010 

 
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: 21.30 hores 
Hora que acaba: 23.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

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

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

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

 ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

de data 04.03.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació pagament dels ajuts de menjador escolar del 1r trimestre del curs 2009-

2010 
4) Acceptació subvenció per a serveis socials bàsics i d’atenció domiciliària atorgada 

per la Diputació de Barcelona 
5) Aprovació sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per actuacions 

de la contaminació lluminosa a Canet de Mar 
6) Aprovació conveni amb diversos ajuntaments per a un concurs de música jove 

Giramaresme 2010 
7) Aprovació conveni de cessió d’ús gratuït d’un equip emissor de bluetooth amb el 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
8) Relació de decrets des del dia 22 fins al 26 de febrer de 2010 
9) Precs i preguntes 



 
 

 



 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 04.03.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 4 de març i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat 
s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 11 de març de 2010, per import de 73.646,24 €, 
corresponent a la relació  F/2010/6 de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar amb càrrec del pressupost general prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010. 
 
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 11 de març de 2010 per import de  
73.646,24€, corresponent a la relació F/2010/6 de la mateixa data. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació de factures F/2010/1 de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 832,55 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010 de la corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 1R. 
TRIMESTRE DEL CURS 2009-2010 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 19.166’27€ al 
número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels ajuts de 
menjador escolar per al  1r. trimestre del curs 2009-2010 , realitzada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal d’Educació, el qual es transcriu a 
continuació: 

 
INFORME SOBRE EL PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR CORRESPONENTS 
AL PRIMER TRIMESTRE  DEL CURS 2008-2009 
 
En data 21 d’octubre de 2009 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme sobre 
la resolució de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador.  Posteriorment en data 14 
de desembre de 2009 es rep notificació del Consell Comarcal sobre la resolució del segon 



 
 

atorgament. Al municipi de Canet de Mar s’ha presentat un total de 154 sol·licituds,  106 
de les quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme., segons el resum següent: 
  
Escola Misericòrdia 52 alumnes amb ajuts concedits  
Escola Turó del drac 22 alumnes amb ajuts concedits 
Col·legi Yglesias 9 alumnes amb ajuts concedits 
Col·legi Sta. Rosa de  Lima 14 alumnes amb ajuts concedits 
Institut Lluís Domènech i Montaner 8 alumnes amb ajuts concedits 
Escola Joan Maragall (Arenys de Mar) 1 alumne amb ajut concedit 
Escola L’Olivera (St. Cugat) 1 alumne amb ajut concedit 
Col·legi Immaculada (Vilassar de Dalt) 1 alumne amb ajut concedit 
 
L’import d’aquests ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes que cursen Educació 
Infantil i Educació Primària i 328,60€ per als alumnes que cursen Educació Secundària 
Obligatòria.  
 
Un cop s’ha comunicat a les escoles i a les famílies el contingut de les dues resolucions, 
s’ha produït renúncies per part d’algunes famílies i reassignacions de les beques segons 
informe dels serveis socials municipals, que es resumeixen al quadre següent: 
 
Centre Renúncia Reassignació Total beques 

1r trim. 
Escola Misericòrdia 0 1 segons informe 

serveis socials. 
52+1 

Escola Turó del drac 1 0 21beques  
Col·legi Yglesias 1 canvi 

domicili  
1 segons informe 
serveis socials 

9 beques 

Col·legi Sta. Rosa de  
Lima 

0 0 14 beques 

Institut Lluís 
Domènech i 
Montaner 

2 2 segons informe 
serveis socials. 
Una beca 
s’assigna al 
mateix institut i 
l’altra a l’escola 
Misericòrdia 

7 alumnes 

 
El Consell Comarcal del Maresme ingressa trimestralment l’import corresponent a aquests 
ajuts en un compte de l’Ajuntament de Canet de Mar i aquest distribueix els imports 
corresponents al diferents centres educatius.  
 
Segons escrit del gerent del Consell Comarcal, s’ha acordat modificar el procediment de 
liquidació de manera que el Consell Comarcal liquidarà directament l’import de les beques 
del alumnes que estiguin en serveis gestionats pel mateix consell a les empreses 
concessionàries.  
 
Vist que el servei de menjador de l’Institut Lluís Domènech i Montaner és gestionat pel 
Consell Comarcal i que per tant ja no es rep en l’ingrés trimestral l’import corresponent als 
alumnes becats de l’institut. 
 
S’ha rebut l’ingrés de 19.166,27€ corresponents al pagament 1r trimestre.  La distribució 
per centres educatius d’aquest import és el següent:  



 
 

 
Centre Nre. ajuts Import 

ajut 
Import 
trimestre 

total 

CEIP Misericòrdia 52 
+1 

548,70€  
328,60€ 

182,90€ 
109,53€ 

9.620,33€ 

CEIP Turó del drac 21 548,70€ 182,90€ 3.840,90€ 
Col·legi Yglesias 9 548,70€ 182,90€ 1.646,10€ 
Col·legi Sta. Rosa de 
Lima 

14 548,70€ 182,90€ 2.560,60€ 

Escola Joan Maragall 
(Arenys de Mar) 

1 548,70€ 182,90€    182,90€ 

Escola L’Olivera (St. 
Cugat) 

1 548,70€ 182,90€    182,90€ 

Col·legi Immaculada 
(Vilassar de Dalt) 

1 548,70€ 182,90€    182,90€ 

Institut Lluís 
Domènech i 
Montaner 

7 328,60 109,53€   766,71€ 

 
L’import de la liquidació que s’haurà de fer efectiva als centres educatius és de 18.216,63€ 
i es reserva: 
 

 776,24€ que han estat ingressats aquest primer trimestre per fer front al 
descompte el Consell Comarcal efectuarà en l’ingrés del segon trimestre.  

 
 182,90€ corresponents a l’ajut que s’ha donat de baixa per trasllat de domicili, 

l’import del qual es farà efectiu a l’Ajuntament de Canet durant el primer i el 
segon trimestre i serà descomptat de la quantitat per ingressar al tercer trimestre. 

 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar a 10 de març de 2010. 

 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació vigent, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i Educació i 
Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 1r. trimestre del curs 2009-2010 
d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, segons el detall 
següent: 
 
I.E.S. DOMÈNECH I MONTANER___________€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA__________2.560,60€ 
COL·LEGI YGLESIAS____________________ 1.646,10€ 
C.E.I.P. TURÓ DEL DRAC ________________3.840,90€ 
C.E.I.P. MISERICÒRDIA__________________9.620,32€ 
C.E.I.P JOAN MARAGALL d’Arenys de Mar____182,90€ 
C.E.I.P L’OLIVERA de Sant Cugat del Vallès___182,90€ 
COL.LEGI LA IMMACULADA de Vilassar Dalt__182,90€ 
T O T A L: 18.216’62 € 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL – 
DIPUTACIÓ 2010 (XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2007, va 
aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 



 
 

Atès què en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 la Junta de Govern de la 
Diputació, en reunió de data 29 d’octubre de 2009, va aprovar el Règim de concertació 
de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats i el Catàleg de suport als serveis i les 
activitats locals (BOP núm. 272 de 13 de novembre de 2009). 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
gener de 2010, va adoptar un acord, pel qual va resoldre: 
 

- l’atorgament d’accions de suport consistents en fons de prestació destinats 
al finançament dels serveis socials bàsics, dins l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 

- l’atorgament d’accions de suport consistents en fons de prestació destinats 
al finançament dels serveis socials d’atenció domiciliària, dins de 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
Atès què la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la quantitat corresponent als 
diferents ajuntaments per a l’exercici 2010, segons les ràtio per habitant establertes en 
funció del tram poblacional dels municipis (la població de referència és la del padró de 
data 1 de gener de 2009). 
 
Atès què la Diputació de Barcelona ens ha notificat en data 2 de febrer de 2010, que la 
quantitat aprovada corresponent al nostre municipi és: 
 
Finançament dels serveis socials bàsics: 
 
Ajuntament Tram 

població 
NIF Núm. operació 

comptable 
Import 
concedit 

CODI XBMQ 

Canet de Mar 13548 xxxxxx 1003000795/33 13.548,00 10/Y/59419 
 
Finançament dels serveis socials d’atenció domiciliària: 
 
Ajuntament Tram 

població 
NIF Núm. operació 

comptable 
Import 
concedit 

CODI XBMQ 

Canet de Mar 2300 xxxxx 1003000897/25 18.975,00 10/Y/59729 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, atorgat en el marc 
del Pla de Concertació XBMQ 2008-2001, per a l’exercici 2010 i les condicions per a la 
seva execució i justificació, establertes a la convocatòria  pública. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per al balanç 
de situació econòmica. 
 
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ LLUMINOSA A CANET DE MAR 
 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa, tenen per objectiu regular les instal·lacions i els 



 
 

aparells d’il·luminació exterior i interior pel que fa a la contaminació lluminosa que 
poden produir. 
 
Atès que el decret 82/2005 determina que els ajuntaments han de formular i comunicar 
un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent. 
 
Atès que el Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació exterior de Canet de Mar fou 
redactat pel Consell Comarcal del Maresme i aprovat per aquesta Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data 27 de març de 2008. 
 
Atès que l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa va informar 
favorablement aquest Pla Municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent, 
segons escrit de la Cap de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa de 
data 7 de novembre de 2008. 
 
Atès que la il·luminació exterior existent en la data d'entrada en vigor del Decret 
82/2005 abans esmentat, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les 
prescripcions de la Llei 6/2001 i del seu Reglament de desenvolupament no més enllà 
del 31 d'agost de 2009.  
 
Atès que per complir amb la normativa vigent en matèria de contaminació lluminosa 
s’han d’anar realitzant les actuacions proposades a l’esmentat Pla d’Adequació de 
l’enllumenat exterior. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha convocat uns ajuts per a la realització 
d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2010, amb la 
resolució MAH/493/2010, de 10 de febrer, que es regirà per les bases reguladores 
aprovades per l’Ordre MAH/159/2006, de 29 de març, 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.- Sol·licitar la subvenció convocada pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya per realitzar actuacions d’ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior per a l’any 2010. 
 
SEGON.- Acceptar el compromís de realitzar l’activitat per a la qual es demana la 
subvenció, en cas d’obtenir-la. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
TORDERA, PALAFOLLS, MALGRAT DE MAR, SANTA SUSANNA, PINEDA DE 
MAR, CALELLA, SANT POL DE MAR, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, CANET DE 
MAR I ARENYS DE MAR PER A LA REALITZACIÓ DEL CONCURS DE MÚSICA 
JOVE GIRAMARESME 2010 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 

 



 
 

7.- APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ D’ÚS AMB CARÀCTER GRATUÏT D’UN EQUIP 
EMISSOR DE BLUETOOTH AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
COSTA DEL MARESME 
 
Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme està treballant des de 
l’any 2007 en un projecte per tal de posar tota la informació turística de la comarca i de 
la marca turística Costa de Barcelona – Maresme dins els dispositius mòbils dels 
ciutadans residents, turistes i visitants. 
 
Atès que l’objectiu fonamental del projecte és posar a l’abast d’aquests col·lectius una 
guia turística pràctica, descarregable (resident) i multilingüe a través del mòbil en temps 
real canal d’atenció permanent 365 dies, 24 hores, els 7 dies de la setmana amb 
un cost relativament baix de connexió/recepció o fins i tot gratuït si es fa mitjançant un 
emissor de bluetooth.    
 
Atès que aquesta guia inclou tot tipus d’informació: benvinguda a la comarca, dades de 
contacte de les oficines de turisme, telèfons d’interès, un mapa interactiu amb tots els 
pobles del Maresme, una guia d’activitats subdividida per sectors (cultura, platges, 
natura, turisme actiu, turisme familiar i agenda), un apartat específic sobre la 
gastronomia de la zona que inclou els restaurants i una guia d’allotjaments. Tota 
aquesta informació s’ofereix en català, castellà, anglès, francès i alemany per tal de 
poder arribar a un major nombre d’usuaris.  
 
Atès que les estadístiques anuals que d’entre les diverses formes de descàrrega de la 
guia la més utilitzada és a través de l’emissor de bluetooth, que permet fer-ho 
gratuïtament, i donat que la Costa de Barcelona – Maresme disposa d’11 oficines de 
turisme (12 comptant l’Oficina de turisme de Palau Robert a Barcelona), a banda de la 
pròpia del Consorci, i, tenint en compte que per algunes d’aquestes Oficines (sobretot 
les ubicades al Maresme nord, a poblacions com Calella passen anualment més de 
40.000 visitants o Santa Susanna) és per on passa el gruix més gran de turistes i 
visitants, es va creure oportú per part dels òrgans de govern del Consorci adquirir 12 
nous emissors per tal de distribuir-los de manera gratuïta entre les oficines de turisme i 
d’aquesta manera poder arribar a un major nombre d’usuaris i, per tant, fer una 
promoció millor de la comarca i de les seves potencialitats turístiques.   
 
Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, mitjançant una 
consultora, disposa d’un servei d’assistència per a la implementació d’aquests 12 
equips a les Oficines de Turisme amb la voluntat de donar suport a les Oficines de 
Turisme de: Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, malgrat de Mar, el 
Masnou, Mataró, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, el Centre d’Acollida 
Turística (CAT) de Teià i Palau Robert a Barcelona. 
 
Atès que, a l'hora de valorar les possibles fórmules que, a l'empara de la normativa 
legal vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE CARÀCTER GRATUÏT D’UN EQUIP EMISSOR DE 
BLUETOOTH ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE …………….  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 



 
 

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, representat per l’Il·lm. 
Sr. President Consorci, Josep Ma. Juhé i Mas, assistit pel Secretàri del Consorci, Santiago 
Pérez i Olmedo. 
 
AJUNTAMENT DE ....., representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. ………………………………, 
assistit pel/per la Secretàri/a de la Corporació, ………………………………………………… 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme està treballant des de l’any 2007 en 
un projecte per tal de posar tota la informació turística de la comarca i de la marca turística 
Costa de Barcelona – Maresme dins els dispositius mòbils dels ciutadans residents, 
turistes i visitants. L’objectiu fonamental del projecte és posar a l’abast d’aquests 
col·lectius una guia turística pràctica, descarregable (resident)   i multilíngüe a través del 
mòbil en temps real canal d’atenció permanent   365 dies, 24 hores, els 7 dies de la 
setmana    amb un cost relativament baix de connexió/recepció o fins i tot gratuït si es fa 
mitjançant un emissor de bluetooth.    
 
Aquesta guia inclou tot tipus d’informació: benvinguda a la comarca, dades de contacte de 
les oficines de turisme, telèfons d’interès, un mapa interactiu amb tots els pobles del 
Maresme, una guia d’activitats subdividida per sectors (cultura, platges, natura, turisme 
actiu, turisme familiar i agenda), un apartat específic sobre la gastronomia de la zona que 
inclou els restaurants i una guia d’allotjaments. Tota aquesta informació s’ofereix en 
català, castellà, anglès, francès i alemany per tal de poder arribar a un major nombre 
d’usuaris.  
 
Donat que des de l’Oficina de Turisme del Consorci s’ha vist mitjançant les estadístiques 
anuals que d’entre les diverses formes de descàrrega de la guia la més utilitzada és a 
través de l’emissor de bluetooth, que permet fer-ho gratuïtament, i donat que la Costa de 
Barcelona – Maresme disposa d’11 oficines de turisme (12 comptant l’Oficina de turisme 
de Palau Robert a Barcelona), a banda de la pròpia del Consorci, i, tenint en compte que 
per algunes d’aquestes Oficines (sobretot les ubicades al Maresme nord, a poblacions 
com Calella passen anualment més de 40.000 visitants o Santa Susanna) és per on passa 
el gruix més gran de turistes i visitants, es va creure oportú per part dels òrgans de govern 
del Consorci adquirir 12 nous emissors per tal de distribuir-los de manera gratuïta entre 
les oficines de turisme i d’aquesta manera poder arribar a un major nombre d’usuaris i, per 
tant, fer una promoció millor de la comarca i de les seves potencialitats turístiques.   
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha adquirit 12 emissors de 
bluetooth (Hardware: model WRAP Acces Server de 21 connexions, de la marca 
BLUEGIGA, Sotware de gestió estadística en 6 idiomes) i mitjançant una consultora 
disposa d’un servei d’assistència per a la implementació dels equips a les Oficines de 
Turisme amb la voluntat de donar suport a les Oficines de Turisme de: Arenys de Mar, 
Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Pineda de 
Mar, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, el Centre d’Acollida Turística (CAT) de Teià i Palau 
Robert a Barcelona. 
 
Que, a l'hora de valorar les possibles fórmules que, a l'empara de la normativa legal 
vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
1.- Objecte. 
 
És objecte del present conveni regular la cessió d’ús de caràcter gratuït a l’Ajuntament de 
.............................. d’un equip Model Wrap Acces Server de 21 connexions, de la marca 



 
 

BLUEGIGA, propietat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i la càrrega 
dels fitxers .jar a tots els equips. 
 
L’ Ajuntament destinarà aquest equip a l’Oficina de Turisme seguint la metodologia 
establerta. 
 
2.- Objectius que les parts volen aconseguir. 
 
Els objectius generals són la millora de la informació turística de la Costa de Barcelona – 
Maresme entre els residents, visitants i turistes les 24 hores, els 7 dies de la setmana i els 
365 dies l’any, així com la potenciació i potencialitat d’arribar amb aquesta informació a un 
major nombre d’usuaris i per tant fer una millor promoció dels recursos i productes del 
Maresme.  
 
3.- Condicions de la cessió. 
 
La propietat de l’equip Harware model Wrap Acces Server de 21 connexions de la marca 
BLUEGIGA correspon al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, restant 
obligat l’Ajuntament a l’ús correcte i a la conservació d’aquest durant el temps que la 
cessió sigui efectiva. 
En cap cas l’Ajuntament podrà exercir drets de disposició sobre l’equip cedit pel Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme, excepte en el termes continguts en aquest 
conveni. 
 
4.- Obligacions específiques de l’Ajuntament. 
 
En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament assumeix les obligacions que tot seguit es 
detallen: 
 

 Disposar d’un emplaçament per a l’emissor bluetooth a l’Oficina de turisme 
 Disposar de connexió amb corrent elèctric 
 Disposar de connexió a Internet 
 Fer promoció de la Guia turística Costa de Barcelona – Maresme a través dels 

cartells informatius que els facilitarà el Consorci de Turisme del Maresme  
 Assumir el manteniment preventiu de l’equip, així com de les possibles 

reparacions, fent-se càrrec de totes les despeses que derivin del funcionament 
dels equips. 

 En el cas que es malmeti qualsevol peça degut a un ús incorrecte o negligent, 
l’Ajuntament s’obliga a substituir-les de forma immediata reparant l’equip. 

 Recepció del material. 
 
L’ Ajuntament manifesta expressament en aquest acte que rep els equips en perfectes 
condicions d’ús i de funcionament. 
 
5.- Vigència del conveni. 
 
La durada d’aquest conveni serà d’un any, prorrogable automàticament per períodes 
anuals, 
llevat que s’efectuï denúncia expressa per les parts, que haurà de formalitzar-se amb un 
mínim de dos mesos d’antelació. 
 
6.- Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per les 
parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 



 
 

 
7.- Causes de resolució del conveni. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 
_ Per mutu acord de les parts. 
_ Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 
parts. 
_ Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
_ Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret 
al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
La resolució del conveni per qualsevol motiu obliga a l’Ajuntament a retornar el material 
cedit en perfecte estat d’ús. 
 
8.- Normativa d’aplicació en tot allò que no estigui específicament previst. 
 
Les parts acorden que en tot allò que no hagi estat expressament previst en aquest 
conveni, seran d’aplicació les normes de dret públic patrimonial i supletòriament el Dret 
Civil i, més concretament, el relatiu al dret d’usdefruit. 
 
9.- Responsabilitat enfront a tercers. 
 
Les responsabilitats que es puguin generar enfront tercers com a conseqüència de les 
activitats realitzades amb l’equipament cedit, correspondran a l’ens executor material de 
les actuacions que les provoquin. 
 
10.- Règim jurídic. 
 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
11.- Jurisdicció. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en 
ordre a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contencioso-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, que 
s’estén per duplicat i a un sol efecte, a Mataró, ........ de ............... de 2010. 
 

Per tot això, 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 el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la cessió d’ús de caràcter 
gratuït d’un equip emissor de Bluetooth per a l’Oficina de Turisme de Canet de Mar. 
 



 
 

SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi els documents que siguin necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 22 FINS AL 26 DE FEBRER DE 2010 
 
Núm. Data Resum Observacions 

148 22/02/2010 Incoació expedient contractació passeig Marítim Alcalde 
149 22/02/2010 Incoació exp. contractació servidors Ajuntament Alcalde 
150 22/02/2010 Inc. Proc. Rest. Leg. Urb. Ample, xx Òscar Figuerola 
151 22/02/2010 Remissió expedient jutjat . RCA 553/2009 - A Alcalde 
152 22/02/2010 Obres menors Òscar figuerola 
153 22/02/2010 Canvi nom fruiteria riera Buscarons xx Sílvia Tamayo 
154 22/02/2010 Devolució taxa llicència ambiental vodafone Sílvia tamayo 
155 22/02/2010 Res. Exp. Sanc. tala d'arbrat parc. xx Òscar Figuerola 
156 23/02/2010 Estimar per resolució penal expedient 95291 Alcalde 
157 23/02/2010 Estimar per resolució penal expedient 85704 Alcalde 
158 23/02/2010 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
159 23/02/2010 contracte menor ràdio a la Carta Alcalde 
160 23/02/2010 Cessió de mostradors Ass. venedors pl. mercat Alcalde 
161 24/02/2010 Incoar exp. Resp. patrimonial C/ Saüc, xx Alcalde 
162 24/02/2010 Desestimar recurs reposició Alcalde 
163 24/02/2010 Incoar exp. responsabilitat patrimonial Alcalde 
164 24/02/2010 Devolució taxes i impost de construccions Òscar Figuerola 
165 24/02/2010 Llicència d'obres Riera Gavarra, xx Òscar Figuerola 
166 24/02/2010 Estimar parcialment expedient P100152417 Alcalde 
167 24/02/2010 Despeses setmanals Alcalde 
168 25/02/2010 Rènting furgoneta lampistes Alcalde 
169 25/02/2010 Aprovació trienni JMC Alcalde 
170 26/02/2010 Aprovació nòmina mes de febrer Alcalde 
171 26/02/2010 Aprov. manament pagament premis Sant Jordi Alcalde 
172 26/02/2010 Mod. Cond. contractuals personal casa museu Alcalde 
173 26/02/2010 Venda nínxol Cati Forcano 
174 26/02/2010 Venda nínxol Cati Forcano 
175 26/02/2010 Autorització ampliació horari escola de dansa Sílvia Tamayo 
176 26/02/2010 Retorn aval Sogesa Alcalde 

 
9.- PUNTS URGENTS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la 



 
 

urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents. 
 
9.1.- PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE  CATALUNYA PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ARTS 
ESCÈNIQUES DE L’ANY 2010.  
 
Atès que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat les 
bases per a l’atorgament de subvencions a ens locals adreçades a donar suport a la 
programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts 
escèniques i la música corresponents a l'any 2010.  
 
Atès que la programació d’activitats d’arts escèniques de Canet de Mar està en 
concordança amb les bases publicades al DOGC núm. 5116 de 22 d’abril de 2008, i 
que d’acord amb la convocatòria publicada al DOGC 5565 d’11 de febrer de 2010 el 
termini de presentació de sol·licituds de subvenció finalitza el proper dia 15 de març de 
2010.  
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Participar en la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir finançament per 
a la programació estable d’arts escèniques de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar els documents que es derivin d’aquesta 
sol·licitud. 
 
9.2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 11 DE SETEMBRE DEL MUNICIPI 
 
Atès que l'Associació de veïns 11 de setembre de Canet de Mar és una entitat sense 
ànim de lucre, legalment constituïda i degudament inscrita en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 17.411, assentament 
efectuat el dia 11 de desembre de 2005. 
 
Atès que aquesta Associació va acordar en assemblea, amb el vot favorable de dues 
terceres parts dels socis, procedir a la dissolució voluntària de l’associació. 
 

Atès que la Junta Directiva d’aquesta associació s’ha constituït en Comissió 
Liquidadora amb la finalitat de realitzar els béns i liquidar els deutes de l’entitat. 
 
Atès que, un cop feta aquesta liquidació ha quedat un saldo positiu en els comptes 
d’aquesta Associació. 
 
Atès que en compliment de la clàusula 50 dels seus estatuts, l’Associació de Veïns 
desitja fer una donació amb el saldo positiu a la beneficència municipal, en concret, a 
favor de Càrites Diocesanes Canet de Mar, i vol comptar amb la col·laboració de 
l'Ajuntament per fer-ho possible. 
 



 
 

Vist i trobat conforme el conveni que s’ha de signar entre l’Ajuntament i l’Associació per 
poder dur a terme aquesta col·laboració, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 11 DE SETEMBRE DEL MUNICIPI. 

 
Canet de Mar, 15 de març de 2010  
 
                                                                REUNITS 

D’una part el senyor Joaquim Mas Rius, Alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, facultat 
per a la signatura d’aquest acte per l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de març 
d’enguany, i assistit per la senyora Núria Mompel i Tusell, Secretària de la Corporació, en 
la funció d’assessorament legal preceptiu segons allò que disposa l’article 3 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

D’ara endavant aquesta part s’anomenarà l’Ajuntament. 

I d’altra part, el senyor ERS, amb DNI núm. XXXXX, veí de Canet de Mar, domiciliat al 
carrer Sant Ignasi de Loyola, XX, actuant en la seva condició de president de l'Associació 
de Veïns 11 de setembre de Canet de Mar, en endavant, l’Associació de Veïns. 
 
I d’altra part, la senyora JPM, amb DNI núm. XXXX veïna de Canet de Mar, domiciliat al 
carrer Bruc, XX actuant en la seva condició de secretària de Càritas Diocesanes Canet de 
Mar 
 
Es reconeixen ambdós compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se i 
 
                                                          MANIFESTEN 
 
PRIMER . Que l'Associació de veïns 11 de setembre de Canet de Mar és una entitat 
sense ànim de lucre, legalment constituïda i degudament inscrita en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 17.411, assentament 
efectuat el dia 11 de desembre de 2005. 
 
SEGON. L’Assemblea General extraordinària d’aquesta associació, celebrada el dia 15 de 
desembre 2006 va acordar, amb el vot favorable de dues terceres parts dels socis, 
procedir a la dissolució voluntària de l’associació, fet que s’acredita mitjançant el certificat 
emès pel Secretari de la Junta de l’Associació de Veïns, que s’acompanya com a 
document núm. 1. 
 
TERCER. A aquest efecte la Junta Directiva d’aquesta associació s’ha constituït en 
Comissió Liquidadora amb la finalitat de realitzar els béns i liquidar els deutes de l’entitat, 
essent el resultat final de les mateixes un saldo positiu, de lliure disposició, de 2.673 €. 
 
QUART.- Que en compliment de la clàusula 50 dels seus estatuts l’Associació de Veïns 
desitja fer una donació de l’anterior quantitat a la beneficència municipal, en concret, a 
favor de Càrites Diocesanes Canet de Mar, i vol comptar amb la col·laboració de 
l'Ajuntament per fer-ho possible. 
 
Davant d’aquests fets, les parts 
 
ACORDEN 
 
1. OBJECTE 
 



 
 

És objecte d’aquest conveni articular la col·laboració de l’Ajuntament per fer possible la 
donació de la quantitat de 2.673 €, de forma voluntària, desinteressada i irrevocable, per 
part de l’Associació de Veïns en liquidació, a favor l’entitat Càrites Diocesanes de Canet 
de Mar, en compliment dels seus estatuts. 
 
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS   
 
A aquest efecte, l’Associació de Veïns lliura a l’Ajuntament la quantitat en metàl·lic de 
2.673 euros, provinents de la liquidació de l’Associació, per tal que la citada quantitat sigui 
transferida a Càrites Diocesanes de Canet de Mar, en concepte de donatiu per ajudar a 
sustentar la seva labor social. 
 
En aquest mateix acte, l’Ajuntament lliura aquesta quantitat a l’entitat Càrites Diocesanes 
de Canet de Mar, quantitat que aquesta entitat dóna per rebuda i acceptada, amb la 
signatura d’aquest document. 
 
3. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
 
Les parts s’obliguen al compliment dels termes fixats en el present conveni, i el no 
acompliment d’aquests termes en suposarà la denúncia i, per tant, l'anul·lació. Qualsevol 
qüestió litigiosa serà objecte de revisió en la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
I com a prova de conformitat les parts signen per triplicat el present document, en el lloc i 
data indicat a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Participació i 
Ciutadania, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni que s’ha de signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Associació de Veïns 11 de Setembre per poder dur a terme la col·laboració entre 
ambdues entitats. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.15 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


