
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 3 DE FEBRER DE 2011 

 
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: 09.20 hores 
Hora que acaba: 11.05 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

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 27.01.11 
2) Aprovació oferta pública d’ocupació 
3) Aprovació autorització instal·lació carpa terrassa del quiosc de la plaça 

Universitat 
4) Incoació expedient elecció jutge de pau titular i jutge de pau suplent – 

període 2011-2014 
5) Aprovació conveni d’adhesió a la Xarxa d’emprenedoria del Maresme 



 

 
 
 

6) Aprovació sol·licitud a la Diputació del Barcelona del Programa de mesures 
formatives per lluitar contra la crisi en el marc de les mesures 
d’acompanyament als ens locals 2011 

7) Relació de decrets des del dia 17 fins al dia 21 de gener de 2011 
8) Precs i preguntes 
 



 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 27.01.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 27 de gener 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 se n’acorda la aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2011 

 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions 
locals, dins el primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta 
pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 
 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, 
que es transcriu a continuació: 
 

Roser Argemí Villaescusa i Núria Mompel Tusell, interventora acctal i secretària, 
respectivament, de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’Ajuntament de la vila de Canet 
de Mar corresponent a l’anualitat pressupostària 2011, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  L’OPO és la manera que té l’Ajuntament d’objectivar i preveure les 
seves necessitats de personal extern durant l’any, sempre i quan: 
 
 existeixi prèvia assignació pressupostària i 
 siguin places que no puguin ser cobertes pels efectius de personal existents. 

 
Segon.- La seva finalitat és merament informativa i, alhora, procurar 
l’objectivitat, la unitat i la transparència en els procediments de selecció de 
personal extern, recollint i publicant totes les places vacants que es consideri 
necessari cobrir durant l’anualitat pressupostària, encara que aquestes 
haguessin estat ja ofertades durant l’exercici anterior i, de forma irregular, com 
es veurà, no s’haguessin arribat a cobrir.  
 
Tercer.- L’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública (LMRFP), de naturalesa bàsica, és el que regula 
l'OPO. És per això que l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL) estableix que les corporacions locals han de 
formular la seva OPO ajustant-se a la normativa bàsica estatal. Aquell article ha 
sofert una profunda evolució, ja que inicialment l'OPO:  
 
 l'integraven les places que no podien cobrir-se amb el personal existent. 
 havia de contenir totes les places dotades i vacants.  

 



 

 
 
 

Quart.- L’anterior sistema fou modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, a partir 
de la qual (baldament la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, 
s'hagi de realitzar d’acord amb l’OPO, conforme a l’article 91.2 LRBRL) 
l’Ajuntament ja no té cap obligació d’ofertar totes les vacants, sinó únicament les 
que cregui convenients. És en aquest mateix sentit que cal interpretar l’article 25 
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 
(TU), quan estableix que les necessitats de recursos humans (...) poden ser 
objecte d’OPO, i és també en aquest sentit que cal interpretar l'article 7 del 
reglament estatal d’ingrés i provisió de llocs de treball, aprovat per  RD 
364/1995, de 10 de març, segons el qual l'OPO ve constituïda únicament per les 
vacants la cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici. Com 
destaca la millor doctrina (per tots MSM i JMM), aquesta discrecionalitat 
adquirida reflecteix l’actual tendència a controlar el volum de personal i àdhuc a 
reduir-lo. Així, l’OPO només ha d’abastar aquelles vacants que es prevegin 
cobrir en el corresponent exercici pressupostari, si bé, la seva aprovació i ulterior 
publicació obliguen a la convocatòria de les proves selectives d’accés. 
 
Cinquè.- La Llei 13/1996, de 30 de desembre, d’acompanyament, feu un pas 
més i declarà innecessari realitzar un concurs previ entre els que ja ostenten la 
condició de funcionaris (provisió de llocs de treball) abans de l’aprovació de 
l’OPO.  
 
Sisè.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte 
de taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un coeficient 
màxim sobre l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, correlativament, de les 
places susceptibles d'oferta. La Llei 26/2009, de 26 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, en el seu article 22 determina 
que durant l’any 2005 el nombre total de places de nou ingrés del personal del 
sector públic serà, com a màxim, igual al 100 per cent de la TRE i es 
concentraran en els sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. En el nostre àmbit, aquest criteri no s’aplicarà al personal de la 
Policia Local. 
 
Setè.- La Llei d’acompanyament per a l'exercici 2002 obligà a què les places 
ocupades per funcionaris interins s’haguessin d’incloure en l’OPO 
immediatament posterior a la permanència d’un any de l’interí en el seu lloc, 
sense perjudici de les possibilitats d’amortització de la plaça i amb l’única 
excepció de les places ocupades per interins en substitució de funcionaris amb 
dret a reserva de lloc de treball. L’article 22 de la LPGE per a 2010 estableix 
que, dins de l'anterior límit referit a la TRE, l’OPO inclourà tots els llocs i places 
desenvolupats per personal interí, nomenat o contractat en l’exercici anterior, 
excepte aquells sobre els que existeixi una reserva de lloc o estiguin incursos en 
processos de provisió. Amb independència del que s'acaba de dir, es podran 
convocar els llocs o places que, estant dotats pressupostàriament i inclosos en 
les relacions de llocs de treball o catàlegs, així com en les plantilles de personal 
laboral, es trobin ocupats interinament o temporal amb anterioritat a 1 de gener 
de 2002. 
 
Vuitè.- Durant l’any 2010 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per 
cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, aquests 



 

 
 
 

nomenaments computaran a efectes de complir el límits màxim de la taxa de 
reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any següent a 
què es produeixi el citat nomenament. 
 
Novè.- La seva aprovació i publicació, de conformitat amb l’article 128.1 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) ha de 
tenir lloc en el termini d’un mes des de l’aprovació definitiva del pressupost i 
sempre dins del primer trimestre de cada any natural, conforme determina 
l’article 57 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol (RPSEL).  
 
Desè.- La publicació s’ha d’efectuar únicament al DOGC, conforme a l’article 
57.2 RPSEL, interpretació compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de 
juny, d’establiment de regles bàsiques i programes mínims en seu local.     
 
Onzè.- A mode de resum, es pot concloure el següent, respecte del marc jurídic 
actual referit a l’OPO: 
 
a) l’Ajuntament, llevat que compti amb personal interí nomenat en l’exercici 
anterior no ha de publicar obligatòriament una OPO l'any 2011.  
 
b) l’OPO no té un valor jurídic merament informatiu sinó que constitueix un 
requisit necessari del procediment de selecció de personal. 
 
c) l’OPO és un acte administratiu favorable que, baldament no crei drets, sí que 
crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, l’OPO 
vincula l’administració que l’aprova. 
 
d) respecte del personal laboral només cal incloure en l’OPO el de caràcter fix 
o permanent (ex. art. 18.1 RPSEL) i el personal de caràcter no permanent 
únicament quan es destini a llocs de treball reservats a personal laboral fix (ex. 
art. 19.1 i 97 RPSEL). 
 
e) el personal interí també s’ha d’incloure a l’OPO sempre i quan aquesta tingui 
lloc abans de l’inici del procediment de selecció (ex. arts. 97 RPSEL, disposició 
addicional primera del RD 896/1991, de 7 de juliol i 128.2 TRRL). 
 
f) a sensu contrario no és obligatori, per tant, incloure en l’OPO: 

 
- les places reservades a funcionaris de carrera i a personal laboral fix que, tot  i 

vacants en la plantilla pressupostària, l’Ajuntament no consideri convenient 
proveir durant l’exercici, baldament es trobin cobertes per personal interí o 
laboral no permanent, amb l'excepció dels interins de la lletra a) anterior (ex arts. 
18.4 LMRFP, 25 TU i 128 TRRL). 
 
- la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència 

prèvia de places previstes en la relació de llocs de treball (RLT) en general (ex 
art. 20.1 RPSEL) i, en particular: 
 
- els llocs de treball de temporada amb caràcter no habitual o  per a tasques 

específiques de caràcter temporal amb jornada completa o parcial (ex art. 
16.2.d) RPSEL). 
 



 

 
 
 

- els llocs de treball de temporada amb caràcter habitual i amb jornada completa 
o parcial, sempre que l’entitat local no decideixi proveir-los amb personal de 
caràcter fix (ex arts. 16.2.c) i 18.3 RPSEL). 
 
- els llocs de treball de personal laboral, fix o temporal, i de personal interí que ja 

es trobessin convocats en el moment d’aprovar-se l’OPO. Aquesta regla val 
també pels funcionaris de carrera. 
 
- els nomenaments interins i els contractes laborals temporals, per efectuar 

substitucions de personal amb dret a reserva de plaça o lloc de treball, o en el 
supòsit de vacants sobrevingudes (ex art. 59.3 RPSEL). 

 
g) l'OPO s’aprova dins del primer trimestre de l’any natural, un cop aprovat el 
pressupost de l’exercici de què es tracti i dins del mes següent a la seva 
aprovació.  
 
h) si el pressupost s’aprova amb retard, res impedeix que l’OPO també 
s’endarrereixi més enllà del primer trimestre, sempre i quan el procés selectiu 
s’ultimi dins l’exercici pressupostari corresponent. 
 
i) la pròrroga del pressupost de l’any anterior impedeix aprovar una nova OPO; 
en canvi, és possible ampliar-la durant l’exercici prorrogat, sempre que es 
disposi de les corresponents places vacants i pressupostades.  
 
j) en tot cas la publicació de l’OPO obliga a fer la convocatòria de les proves 
corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 
 
k) constitueixen l’OPO les places vacants, dotades pressupostàriament, de 
funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i la 
cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici pressupostari. 
 
l) ni les places de personal eventual ni les reservades a funcionaris amb 
habilitació de  caràcter estatal no s’han d’incorporar a l’OPO. 
 
m) la facultat de determinar les necessitats de recursos humans que no puguin 
ser cobertes amb els efectius existents constitueix una potestat d’organització, 
de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de govern de l’entitat, 
sense que existeixi l’obligació jurídica d’incorporar totes les places vacants i 
pressupostades a una OPO ni d’oferir-les a la provisió interna. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu 
aplicable i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les 
polítiques pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i 
previsions pressupostàries i d’acord amb l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació 
següent: 



 

 
 
 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 
  Escala Sotses-cala Classe Denominació Núm  Selecció 
         
Funcionari A1 Adminis 

Especial 
Tècnica 
 

Tècnics 
Superior 

Arquitecte 1 Lliure Concurs  
Oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics  
Superiors  

Enginyer 
Superior 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Funcionari A1 Adminis 
Especial 

Tècnica Tècnics  
Superiors  

Tècnic Medi 
Ambient 

1 Prom. 
Interna 

Concurs 
Oposició 

Funcionari C1 Adminis 
general 

Administrativ
a 

Adminis- 
tratius  

Adm. – cap 
d’àrea Registre 

1 Prom. 
Interna 

Concurs 
Oposició 

Funcionari C1 Adminis 
General 

Administrativ
a 

Adminis- 
tratius  

Administratiu 1 Prom. 
Interna 

Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

A1   Tècnic 
Superior 

Tècnic de  
Promoció 
Econòmica 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal  
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Treballador 
Social 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

 
Personal 
Laboral 

 
A2 

   
Tècnics 
Mitjos 

 
Educador 
Social 

 
1 

 
Lliure 

 
Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Tècnic de 
Participació 
Ciutadana 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Tècnic 
d’Esports 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Tècnic de  
Joventut 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Informàtic 1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal  
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Tècnic d’auto-
empresa 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal  
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Arquitecte 
tècnic - Cap de 
la BoiS 

1 Lliure  Concurs  
Oposició 

Personal 
Laboral 

C1   Tècnics 
Auxiliars 

Tècnic aux de  
Promoció 
Econòmica 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

C1   Adminis- 
Tius 

Administrativa 1 Prom. 
Interna 

Concurs 
Oposició 

         
 

ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 

Règim Grup Plaça Accés Sistema 
  Escala Sotses-cala Classe Denominació Núm  Selecció 
         
Personal 
Laboral 

C2    Redactor  
De ràdio 

1 Lliure Concurs  
Oposició 

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de 



 

 
 
 

l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ TANCAMENT I COBRIMENT TERRASSA 
DEL QUIOSC DE LA PLAÇA UNIVERSITAT 
 
Atès que el senyor JM, actual concessionari de l’explotació del quiosc de la 
plaça Universitat, ha sol·licitat, en data 10 de novembre de 2010 (registre 
d’entrada núm. 5583), permís per tancar la terrassa del quiosc, mitjançant la 
instal·lació d’una estructura metàl·lica amb sostre fix, canal de recollida 
d’aigües i laterals de color gris enrotllable. 
 
Atès que el “Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la 
venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, 
mitjançant concessió de domini públic” preveu a l’apartat VIII, relatiu als drets i 
obligacions del concessionari, que per tal de cobrir la terrassa caldrà presentar 
una memòria a l’ajuntament per a la seva autorització prèvia. També s’hi fa 
constar que en l’esmentat cobriment tampoc s’hi podrà inserir publicitat de cap 
mena. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, de data 1 de febrer de 2011, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

Vista la instància presentada en data 10 de novembre de 2010 i núm. de registre 
2010/5583 per part dels senyor JM en la qual sol·licitava com adjudicatari de 
l’explotació del quiosc de la plaça Universitat el permís per fer el tancament de la 
terrassa. 
 
Es presenta una proposta de tancament amb estructura metàl·lica de 6x9x3m de 
color gris plata amb sostre fix tipus sandvitx, amb canal de recollida d’aigües i 
laterals de “toldo” de color gris enrotllable. 
 
Pel que fa a les dimensions d’aquest tancament de la terrassa, en els plànols 
que es van adjuntar en el plec de clàusules per al servei d’explotació del quiosc, 
es definia un espai de 6 m x 9 m (54 m2) just al davant del quiosc com a espai 
proposat d’autorització d’ús com a terrassa pel quiosc. El tancament proposat 
pel concessionari és de 5,6 m x 9,5 m (53,2 m2). Així doncs, les dimensions 
proposades s’ajusten sensiblement a les plantejades inicialment en el plec de 
clàusules.  
 
L’estructura no podrà en cap cas ancorar-se al terra, tenint en compte que 
qualsevol forat que es realitzi al terra podria malmetre la impermeabilització de 
l’aparcament. Per tant, es troba convenient que es col·loqui la tarima que es 
proposa, fent que la pròpia estructura del tancament es recolzi sobre la pròpia 
tarima i no es foradi el terra.  
 
Per evitar l’acumulació de brutícia sota la tarima serà necessari que diàriament 
es netegi la part inferior de la tarima, ja sigui mitjançant aire o aigua a pressió, 
sense pertorbar el bon funcionament i ús de la plaça per part de la població. 
 



 

 
 
 

Així mateix, caldrà tenir en compte com es realitzarà l’accessibilitat de la terrassa 
tenint en compte el desnivell que es produirà amb la tarima. 
 
Per altra banda, actualment la terrassa es troba il·luminada amb el propi 
enllumenat públic de la plaça Universitat, per tant, si es realitza el tancament, 
s’haurà de preveure algun tipus d’enllumenat privat per il·luminar la terrassa en 
les hores nocturnes, tenint en compte que l’enllumenat públic pot no ser 
suficient. Aquest instal·lació caldrà que es realitzi seguint el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
En quant al tancament pròpiament dit, es comenta que la part de baix serà 
opaca i la part de dalt amb una finestra transparent. Seria convenient que 
aquesta finestra sigui totalment llisa i transparent, sense les petites finestretes 
que es dibuixen en la fotografia adjunta. 
 
Així mateix, tenint en compte que està previst que el tancament arribi fins al 
propi al frontal del quiosc, i que l’obertura d’aquesta part frontal del quiosc es 
produeix en sentit ascendent, caldrà comprovar que aquest tancament no 
impedeixi l’obertura de la barra del quiosc.  
 
Per últim, es comenta que es disposarà d’una canal de recollida d’aigües de la 
teulada. Caldria saber on es preveu desembocar aquesta recollida d’aigües, 
tenint en compte el desnivell de la pròpia plaça, per evitar molèsties als usuaris 
de la plaça i als del propi establiment. 
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri. 

 
Atès que la potestat per atorgar el permís sol·licitat és de caràcter discrecional, 
això és, quan l’ordenament jurídic, amb relació a la potestat que s’exercita en 
l’acte, no preveu l’activitat de l’Administració en tots els seus aspectes (quan 
s’ha d’exercitar, com s’ha d’exercitar i en quin sentit s’ha d’exercitar) i 
l’Administració, davant d’uns determinats supòsits de fet pot resoldre de 
diferents formes (per ex: autoritzar la utilització d’un espai públic). 
 
Atès que d’acord amb l’article 53 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la destinació pròpia dels 
béns de domini públic és la seva utilització per a l’ús general o per a la 
prestació dels serveis públics, podent ser objecte d’altres utilitzacions, sempre 
que no contradiguin els interessos generals. 
 
Atès que les concessions de domini públic i, en aquest cas, per extensió, 
l’autorització per al cobriment i tancament de la terrassa del quiosc, són 
atribució de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Sanitat, Benestar Social, Festes Populars i Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 



 

 
 
 

PRIMER.- Autoritzar al senyor JM, com actual concessionari de l’explotació del 
quiosc de la plaça Universitat, la instal·lació de l’estructura que permeti el 
tancament i cobriment de la terrassa del quiosc, d’acord amb el model que 
consta a la memòria presentada per l’interessat. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que el tancament s’haurà d’efectuar amb les 
condicions esmentades a l’informe tècnic transcrit a la part expositiva del 
present acord, de les quals es destaquen: 
 

1. L’estructura no podrà ancorar-se en cap cas al terra, fet que pot 
malmetre la impermeabilització de l’aparcament. 

2. Caldrà efectuar la neteja diària de la part inferior de la tarima, ja sigui 
mitjançant aire o aigua a pressió, sense pertorbar el bon funcionament i 
ús de la plaça per part de la població. 

3. Caldrà mantenir l’accessibilitat de la terrassa, facilitant-hi l’accés de 
persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. 

4. Caldrà preveure la il·luminació interior de la terrassa, seguint les 
prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

5. La part baixa del tancament serà opaca i la part de dalt amb finestra 
transparent, sense cap mena de motiu o finestretes. 

6. Es disposarà d’un canal de recollida d’aigües de la teulada, tenint en 
compte el desnivell de la plaça, per tal d’evitar molèsties als usuaris. 

  
TERCER.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat. 
 
4.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DEL 
JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
 
Atès que els actuals jutges de pau titular i substitut foren nomenats per acord 
de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15 
de maig de 2007, per la qual cosa el seu mandat, que dura quatre anys, és a 
punt d’acabar. 
 
Atès que les vacants de jutge titular i substitut s’han d’anunciar per l’Ajuntament 
amb suficient antelació mitjançant convocatòria pública amb indicació del 
termini i del lloc de presentació d’instàncies, amb un anunci al BOP, al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial i al web municipal. 
 
Atès que la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de 
nomenar, dels aspirants proposats pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, el 
nou jutge de pau titular i el suplent. 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar l’expedient per dur a terme el procediment d’elecció de jutge 
de pau titular i jutge de pau substitut de Canet de Mar. 



 

 
 
 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA EMPRENEDORIA DEL 
MARESME 

Atès que la comarca del Maresme compta amb la Fundació Tecnocampus 
Mataró Maresme com a promotora d’un parc científic i de la innovació, que té 
com a missió impulsar la competitivitat a través de l’estímul de la creativitat, les 
dinàmiques d’innovació i la transferència de tecnologia, i localitzar activitat 
empresarial de base tecnològica fonamentada en Innovació en el territori de la 
comarca del Maresme. 

Atès que aquesta missió es fonamenta en un model de parc de Innovació 
extramurs, que pretén radiar en tot el seu territori d’acció les claus d’un model 
de localització econòmica basat en la interacció entre el coneixement de la 
Universitat emprenedora i les empreses, la R+D+i dels centres tecnològics i el 
talent emprenedor, i les  polítiques actives d’emprenedoria que les 
administracions públiques recolzen i impulsen. 

Atès que el Consell comarcal del Maresme i la Fundació Tecnocampus volen 
ser agents motors d’un nou  model de desenvolupament econòmic i d’ocupació 
reconegut pels 30 municipis del Maresme i els agents socioeconòmics i 
materialitzat en l’acord pel desenvolupament econòmic i l’ocupació signat el 
passat mes de març de 2009, que estableix com a objectiu general treballar de 
forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, i coordinar i 
planificar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i 
optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de la ocupació i 
augmentar la competitivitat de l’economia en el àmbit del Maresme. 

Atès que el Consell Comarcal del Maresme i  la Fundació Tecnocampus per 
donar suport a aquests objectius posen en marxa una xarxa de suport a la 
creació d’empreses al Maresme (en endavant Xarxa Emprenedoria del 
Maresme- XEM) a la qual s’hi podran adherir els municipis del Maresme i els 
seus serveis actualment en aquest àmbit. 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar compta amb recursos i personal propis 
per al desenvolupament d’activitats de suport a la creació d’empreses i està 
interessat a integrar aquest servei a la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme. 

Vista i trobada conforme la minuta del conveni a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme, el qual es transcriu a continuació: 

CONVENI ADHESIO a la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme  

Mataró , a XX de XX del 20XX. 

REUNITS 



 

 
 
 

D’una part, l’il·lustríssim Sr. Josep Jo i Munné, en qualitat de President i nom i 
representació del Consell Comarcal del Maresme, amb domicili a la plaça 
Miquel Biada, núm.1 de Mataró i NIF P5800008D. 

D’un altra part, la Sra. ARL, en qualitat de Presidenta de la  Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme i en nom i representació de la mateixa, amb 
domicili al carrer Vallveric XX de Mataró i NIF XXXXXX. 

I d’una altra part, Joaquim Mas Rius,, en nom i representació de  l’Ajuntament  
Canet de Mar 

Totes les parts reconeixen la representació que manifesten de les tres 
institucions i la capacitat d’obrar necessària per formalitzar aquest conveni, i de 
comú acord 

MANIFESTEN  

Primer. El Consell Comarcal del Maresme ha establert entre les seves línies 
estratègiques, reflectides al seu Pla Estratègic 2015, atraure activitats amb 
valor afegit que generin llocs de treball qualificats i valoritzin l’escassetat de sòl 
disponible, donar suport a la innovació tecnològica i organitzativa de les petites 
i mitjanes empreses del Maresme,  i promocionar el Maresme com a territori 
atractiu per a la localització d’empreses de serveis avançats, donat èmfasi a 
promoure les xarxes empresarials i d’emprenedors, donar suport a noves 
activitats vinculades als serveis avançats a les persones i les empreses, i 
desenvolupar serveis de suport a la creació de noves empreses (vivers, capital 
risc). 

Segon . La Fundació Tecnocampus Mataró Maresme com a promotora d’una 
parc científic i de la innovació te com a missió impulsar la competitivitat a 
través de l’estímul de la creativitat, les dinàmiques d’innovació i la transferència 
de tecnologia, i  localitzar activitat empresarial de base tecnològica 
fonamentada en Innovació en el territori de la comarca del Maresme. Aquesta 
missió es fonamenta en un model de parc de Innovació extramurs, que pretén 
radiar en tot el seu territori d’acció les claus d’un model de localització 
econòmica basat en la interacció entre el coneixement de la Universitat 
emprenedora i les empreses, la R+D+i dels centres tecnològics i el talent 
emprenedor , i les  polítiques actives d’emprenedoria que les administracions 
públiques recolzen e impulsen. 

Tercer. El Consell comarcal del Maresme i la Fundació Tecnocampus volen 
ser agents motors d’un nou  model de desenvolupament econòmic i d’ocupació 
reconegut pels 30 municipis del Maresme i els agents socioeconòmics i  
materialitzat en l’acord pel desenvolupament econòmic i l’ocupació signat el 
passat mes de març de 2009, que estableix com a  objectiu general treballar de 
forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, i coordinar i 
planificar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i 
optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de la ocupació i 
augmentar la competitivitat de l’economia en el àmbit del Maresme. 

Aquest acord estableix  com a objectius específics: 



 

 
 
 

 facilitar l’emergència de projectes innovadors i d’impacte territorial, 
generadors de coneixement i d’ocupació. 

 ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic 
del territori d’influència, aprofitar i augmentar les sinèrgies existents per 
fomentar l’ocupació i l’esperit empresarial. 

 donar suport a la innovació i qualificació del capital humà,  i oferir 
coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives per al 
desenvolupament local, a partir d’una programació i gestió concertada en 
el territori.  

Quart. El Consell Comarcal del Maresme i  la Fundació Tecnocampus per 
donar suport a aquests objectius posen en marxa una xarxa de suport a la 
creació d’empreses al Maresme (en endavant Xarxa Emprenedoria del 
Maresme- XEM) a la qual s’hi podran adherir els municipis del Maresme i els 
seus serveis actualment en aquest àmbit . En base a aquesta Xarxa,  la 
Fundació Tecnocampus amb col·laboració del Consell Comarcal del Maresme, 
coordinarà la complementarietat de les diferents activitats municipals 
adreçades al foment de l’esperit emprenedor i la creació d’empreses en el 
territori, integrarà diferents possibilitats en forma d’una oferta comuna per a les 
persones emprenedores independentment del seu municipi de residència, i 
sobre tot establirà itineraris de suport a la creació d’empreses que enriqueixin i 
canalitzin adequadament els projectes amb diferencials competitius 
innovadors,  propiciant la creació d’empreses amb potencial important de 
creixement i generació de riquesa pel territori en l’entorn intra i extramurs del 
seu parc científic i de la innovació. Sense caràcter limitatiu pel que fa la 
possibilitat de que els diferents serveis municipals en aquest àmbit s’integrin a 
la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, es pretén que aquells que ja formen de 
la Xarxa Inicia de la Generalitat de Catalunya,  ubicats a la comarca del 
Maresme, treballin coordinadament propiciant l’accés de la ciutadania a 
diferents recursos compartits independentment del seu municipi de residència. 
En aquesta mateixa línia es desenvolupa el concepte promogut per la 
Diputació de Barcelona pel que fa a l’establiment d’agències comarcals.  

Cinquè. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb recursos i personal 
propis per al desenvolupament d’activitats de suport a la creació d’empreses, i 
està interessat a integrar aquest servei a la Xarxa d’Emprenedoria del 
Maresme a efectes del punts descrits anteriorment, com a part dels 
compromisos subscrits en l’acord pel desenvolupament econòmic i l’ocupació 
del Maresme signat el passat mes de març de 2009. 

I en el marc d’aquests antecedents, consideren oportú procedir a la signatura 
del present conveni que es concreta en els següents : 

PACTES  

Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per a l’adscripció dels 
serveis de suport a la creació d’empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar 
com a membre de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme.  



 

 
 
 

Segon. L’Ajuntament de Canet de Mar acorda amb la Fundació Tecnocampus i 
el Consell Comarcal del Maresme l’adhesió del seus serveis de suport a la 
creació d’empreses a la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme. 

Tercer. Les condicions que ha de complir el servei de suport a la creació 
d’empreses a Canet de Mar i els compromisos que adquireix per formar part de 
la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme són: 

 Disposar d’una persona amb qualificació de tècnic de suport a la 
creació d’empreses identificada com a contacte per a les tasques 
d’organització de la xarxa que la Fundació Tecnocampus ha de dur a terme 
(en endavant , tècnic/a de referència), amb adreça de correu electrònic i 
accés a Internet. 
 Disposar d’un local obert al públic per a informació de les persones 
emprenedores del contingut dels serveis de suport a la creació d’empreses 
innovadores que ofereix la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, que serà 
identificat amb els materials que la Xarxa  aporti al respecte en nom de la 
Fundació Tecnocampus i del Consell Comarcal del Maresme. 
 Participar per mitjà del tècnic/a de referència, o altres designades 
amb qualificació equivalent, en les activitats d’informació i formació que 
s’organitzin com a part del contingut de la Xarxa d’Emprenedoria del 
Maresme.  
 Executar els procediments integrats  i estandarditzats d’atenció a 
persones emprenedores que s’estableixin com a contingut de la Xarxa 
d’Emprenedoria del Maresme, molt especialment pel que fa a la creació 
d’un itinerari específic d’atenció de projectes amb contingut innovador. 
 Posar els seus recursos de suport a la creació d’empreses a 
disposició de les persones emprenedores del Maresme, independentment 
del seu municipi del residència. En particular integrar les seves possibles 
activitats informatives i formatives en grup dintre d’una graella d’activitats 
de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme a la que puguin tenir accés totes 
les persones emprenedores del Maresme. 
 Donar informació a les persones i amb els formats que designi la 
Fundació Tecnocampus sobre continguts , volums d’activitats, i nivell 
satisfacció de persones usuàries  pròpies al respecte del servei de suport a 
la creació d’empreses.  
 Propiciar la difusió del coneixement de l’existència de la xarxa, molt 
especialment mitjançant la inclusió de links i banners connectats als 
continguts de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme disponibles a la web 
de la Fundació Tecnocampus en totes les pàgines web propietat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  

Quart. Els compromisos que adquireix la Fundació Tecnocampus i el Consell 
Comarcal del Maresme com a coorganitzadors de la Xarxa d’Emprenedoria del 
Maresme amb els membres adherits a questa xarxa són els següents:  

 Facilitar de forma gratuïta, informació d’utilitat per al suport a la 
creació d’empreses als serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar en 
aquest camp. 
 Nomenar una persona de la Fundació Tecnocampus com a 
coordinadora de la Xarxa d’emprenedoria del Maresme. 



 

 
 
 

 Incloure el servei de suport a la creació d’empreses de l’Ajuntament 
de Canet de Mar en el repertori de membres de la Xarxa d’Emprenedoria 
del Maresme, en tots els suports en que es doni difusió a aquesta 
informació, com materials escrits o pàgina web de la Fundació 
Tecnocampus. 
 Crear un espai específic per a la Xarxa d’Emprenedoria del 
Maresme en la web de la Fundació Tecnocampus, amb continguts, noticies 
i activitats referides al suport a la creació d’empreses.  
 Donar difusió a les activitats informatives i formatives de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en grup en el terreny de suport a la creació 
d’empreses per mitjà de la graella unificada d’activitats de tots els 
membres de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme. 
 Organitzar un mínim d’una trobada anual als locals de la Fundació 
TCM per fomentar el intercanvi de bones pràctiques entre els tècnics/es de 
referència, o persones amb qualificació equivalent designades per  
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Organitzar un mínim d’una formació anual als locals del Consell 
Comarcal del Maresme per als tècnics/es de referència sobre temes de 
foment de la innovació en la creació d’empreses. 
 Establir un itinerari específic de suport a projectes de creació 
d’empreses amb components innovadors integrant tots els recursos 
disponibles a la Xarxa d’emprenedoria del Maresme, i buscant la 
implantació d’aquest tipus de projectes a tots els municipis de la comarca 
dintre del concepte extramurs de desenvolupament territorial propiciat al 
parc científic i de la innovació Tecnocampus. 

Cinquè La Fundació Tecnocampus serà propietària de tota la informació que 
faciliti als membres de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, i aquesta no 
podrà ser modificada sota cap concepte sense autorització de la Fundació 
Tecnocampus, i sempre que s’utilitzi s’haurà d’especificar que la font 
d’informació es la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme . 

Sisè.. El present conveni finalitza a 31 de desembre de 2011 i serà prorrogable 
automàticament anualment si no és denunciat per qualsevol de les dues parts 
amb un preavís d’un mes a la seva efectivitat. 

Setè. L’ incompliment de qualsevol dels pactes d’aquest conveni per part 
alguna de les dues parts comportarà el dret a donar per finalitzat el present 
conveni, i en conseqüència la baixa dels serveis de suport a la creació 
d’empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar com a membres de la Xarxa 
d’Emprenedoria del Maresme. 

Vuitè. L'Ajuntament de Canet de Mar, la Fundació Tecnocampus i el Consell 
Comarcal de Maresme queden exonerats de qualsevol responsabilitat que es 
pogués incórrer per un ús indegut de la informació facilitada o per 
assessorament fora dels àmbits autoritzats.   

I en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni, pel qual el 
servei de suport a la creació d’empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar 
passa a ser membre de la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, que s’estén per 
triplicat i a un sol efecte a la data i lloc esmentats a l’encapçalament. 



 

 
 
 

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 la minuta del conveni d’adhesió a la Xarxa d’Emprenedoria 
del Maresme a signar amb el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme perquè 
puguin començar a fer els preparatius per dur a terme la signatura d’aquest 
conveni per triplicat. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL PROGRAMA DE MESURES FORMATIVES PER LLUITAR CONTRA LA 
CRISI EN EL MARC DE LES MESURES D’ACOMPANYAMENT ALS ENS 
LOCALS DAVANT ELS EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA 2011.  

Atès que la Diputació de Barcelona ha renovat per a 2011 el seu compromís de 
suport als ajuntaments amb el programa de Mesures d'acompanyament als ens 
locals davant els efectes de la crisi econòmica incloent, de nou, mesures en 
l'àmbit d'educació.  

Vist que enguany i donant resposta a les peticions rebudes pels ajuntaments, 
l'Àrea d'Educació reedita aquest programa per a l'any 2011 i l'acompanya 
d'altres mesures estratègiques que, amb caràcter excepcional, reforcin l'equitat 
en l'accés als serveis educatius, millorin el perfil formatiu dels joves que van 
abandonar els estudis sense acreditació i facilitin mecanismes als ajuntaments 
per a finançar l'increment de despeses ocasionades per la crisi en l'àmbit social 
i ciutadà.  

 
Atès que un dels aspectes que preocupa l’Ajuntament de Canet de Mar  és el 
nombre de persones de la seva població que no ha assolit el títol de Graduat 
d'Educació Secundària Obligatòria i que, per tant, no pot continuar els seus 
estudis i, previsiblement, tindrà moltes dificultats per trobar feina.  
 
Atès que l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona ha comunicat a 
l’Ajuntament de Canet de Mar que és un dels ajuntaments proposats, la  
quantitat que li ha resultat assignada d'acord amb l'aplicació dels criteris 
d'atorgament, els procediments per formalitzar l'ajut i la concreció de les 
accions a desenvolupar.  

Vist que el suport  de la Diputació de Barcelona es concretarà en l’aportació del 
70% del cost del personal docent (7.500,00€) més la distribució de material de 
difusió de l’oferta i material fungible d’inici de curs, i la organització d’una sessió 
de formació de formadors. 



 

 
 
 

 
Atès que l’aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar consistirà en l’assumpció 
del 30% del cost del personal docent (3.214,28€) 
 
Vista la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de participació en el programa de mesures 
formatives per lluitar contra la crisi. 
 
SEGON.- Assumir el cost del 30% de cofinançament del cost global de l’acció 
per import de 3.214,28€ amb càrrec a la partida 50 32100 13000.  
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL DIA 21 DE GENER DE 
2011 
 
Núm. Data Resum Observacions 

36 17/01/2011 Incoació expedients trànsit Alcalde 
37 17/01/2011 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
38 17/01/2011 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
39 18/01/2011 Canvi nom activitat locutori C/ Font, XX Sílvia Tamayo 
40 18/01/2011 Estimar responsabilitat patrimonial, carrer Molí, XX Alcalde 
41 18/01/2011 Llicències d'ENHER Cati Forcano 
42 18/01/2011 Baixa d'ofici Alcalde 
43 19/01/2011 Ocupació via pública terrassa hivern 2011 Alcalde 
44 19/01/2011 Devolució impost i fiances obra Carles Flotats, XX Cati Forcano 
45 19/01/2011 Incoació expedients vehicles abandonats Alcalde 
46 19/01/2011 Autorització desballestament vehicles abandonats Alcalde 
47 19/01/2011 Baixa activitat de l’empresa Chispagas del carrer Del 

Molí XX 
Sílvia Tamayo 

48 19/01/2011 Assabentat de l’activitat d’informació turística del 
carrer De La Font XX 

Sílvia Tamayo 

49 19/01/2011 Aprovació sol·licitud pròrroga al·legacions ordre 
d'execució passeig Misericòrdia, XX 

Cati Forcano 

50 20/01/2011 Assabentat botiga bijuteria Riera Buscarons, XX Sílvia Tamayo 
51 20/01/2011 Assabentat jogueteria riera Gavarra, XX Sílvia Tamayo 
52 20/01/2011 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
53 20/01/2011 Anul·lació decret XX Alcalde 
54 20/01/2011 Aprovació IRPF mes de desembre Alcalde 
55 20/01/2011 Devolució impost fiances Drassanes pla, XX Cati Forcano 
56 21/01/2011 Sobreseure exp.. Restauració R. Gavarra, XX Cati Forcano 
57 21/01/2011 Llicència primera ocupació Balmes, XX Cati Forcano 
58 21/01/2011 Llicència primera ocupació Riera Gavarra, XX Cati Forcano 

 



 

 
 
 

8.- PUNT URGENT 
 
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. 
 
8.1.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS 
D’SKATE I MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’UN 
CURS DE MONITORS 
 
Atès que des de la regidoria de Joventut es vol dur a terme un curs d’skate a la 
pista existent a Vil·la Flora per tal de donar una sortida al creixent grup de joves 
que practica aquest esport. 
 
Atès que, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 82/2011, de 31 de gener, s’ha 
contractat a l’empresa Ungravity Board, SL, per tal que imparteixi l’esmentat 
curs, amb un cost total de 3.750 €, IVA inclòs. 
 
Atès que es pretén que aquest curs es financi-hi majoritàriament mitjançant 
aportació dels participants preveient-se una aportació municipal de 10 € per 
alumne/mes, és a dir, un total de 750 €. 
 
Atès que per altra banda i donada la bona acollida que ha tingut en anys 
precedents, es vol tornar a realitzar el curs de monitors de lleure infantil i 
juvenil, preveient-se que el seu cost es financi-hi majoritàriament amb les tarifes 
pagades pels usuaris, amb una aportació municipal de 900 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 81/2011, de 31 de gener, s’ha 
contractat l’empresa L’Escola El Sol, CB, per dur a terme l’esmentat curs de 
monitors pel preu cert i global de 4.550 €. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de gener de 2010, va 
aprovar els preus públics per a la realització d’un curs de monitors, essent 
necessari procedir a la seva actualització per a aquest any 2011. 
 
Atès que l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de les Hisendes Locals (TRLHL), preveu que els ens 
locals podran establir preus públics per a la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la competència de l’ens local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) d’aquesta Llei.   
 
Atès que estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels 
serveis o activitats pels que s’hagi de satisfer aquells. 



 

 
 
 

 
Atès que segons disposa l’article 44.1 TRLHL l’import dels preus públics haurà 
de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, 
preveient-se en el punt 2n del mateix article que quan existeixin raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà 
fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior havent-se de 
consignar en el pressupost de l’entitat les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant. 
 
Atès que la realització del cursos programats és d’interès social i cultural en tant 
que promouen la dinamització i participació dels joves del municipi de Canet de 
Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 27 de gener de 2010 pel tècnic de Joventut, Miquel 
Sabaté i Riera, en el que justifica l’establiment dels presents preus públics 
essent el seu contingut literal el següent: 
 

“INFORME 
 
Assumpte: sobre la proposta de preus públics per a la realització de tallers per a 
joves 
 
Fets 
Primer.- Atès que la Regidoria de Joventut té la responsabilitat de promoure la 
dinamització i participació del jovent de Canet de Mar organitzant actes, 
activitats, cursos, concursos si tallers destinades a aquest  col·lectiu. 
 
Segon.- Atès que la Regidora de Joventut organitza per a joves un Curs d’skate 
que durà a terme l’empresa especialitzada Ungravity SL de febrer a juny de 2011 
i un Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil que durà a terme l’Escola Lliure el 
sol entre els mesos d’abril i de maig de 2011. 
 
Tercer.- Atès que el preu públic que la Regidoria de Joventut proposa per als 
tallers és:  
 
- Curs d’skate  

 40 € per a cada participant jove (fins els 35 anys) 
 
- Curs de monitors:  

 82 € per a cada participant membre d’entitats juvenils 
 132 € per a cada participant jove canetenc (fins els 35 anys) 
 182 € per a cada participant adult 

 
Quart.- Atès l‘import dels preus públics no garanteix que es cobreixi el cost de 
l’activitat realitzada (veure pressupostos adjunts). 
 
Cinquè.- Atès que les activitats que s’han desenvolupar són d’interès social i 
cultural en tant que pretenen promoure la dinamització i participació dels joves 
del municipi de Canet de Mar, i que per tant són considerades d’interès públic 
general.  
 



 

 
 
 

Sisè.- Vist l’article 44 punt 2 del Text Refós, de 5 de març, de la Llei reguladora 
de les hisendes locals que reproduïm a continuació:  
 
“Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat 
anterior. En aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les 
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant si n’hi ha”. 
 
Informe 
S’informa que queda justificada la cobertura del cost de l’activitat que l’import 
dels preus públics no pugui cobrir donat que els esmentats tallers són d’interès 
social i cultural en tant que promouen la dinamització i participació dels joves del 
municipi de Canet de Mar.”  

 
Atès que l’article 47.1 TRLHL disposa que l’establiment o modificació dels preus 
públics correspon al Ple de la Corporació sense perjudici de les seves facultats 
de delegació en la Junta de Govern Local, havent-se efectuat l’esmentada 
delegació en acord pres pel Ple en sessió de data 28 de juliol de 2007, es 
proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar el següent preu públic: 
 
- Curs d’skate: 
  
 40 € per a cada participant jove (fins els 35 anys) 
 
SEGON.- Modificar els següents preus públics: 
 
- curs de monitors:  
 
 82 € per a cada participant membre d’entitats juvenils 
 132 € per a cada participant jove canetenc (fins els 35 anys) 
 182 € per a cada participant adult 
 
TERCER.- Que la Regidora de Joventut assumeixi, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 90 33100 22609 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2011, les despeses que no siguin cobertes pels propis usuaris dels cursos 
programats en tant que la realització dels mateixos és d’interès juvenil i per tant, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 44.2 TRLHL, queda justificada aquesta 
assumpció.  
 
QUART.- Que aquests preus públics es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 



 

 
 
 

9.- 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 11.05 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 
 


