
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE NOVEMBRE 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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 19.50 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 10.11.11 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació conveni amb Localret per a l’ús de la plataforma audiovisual 

anomenada MiraTV 
4) Acceptació de la subvenció en l’àmbit d’immigració de la Generalitat de 

Catalunya, Departament de Benestar Social i Família 
5) Relació de decrets des del dia 31 d’octubre fins al dia 4 de novembre de 

2011 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10.11.11 
 



 

 
 

Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de novembre 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 l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista les relacions de despeses de data  17 de novembre de 2011, i per 
import de 79.562,60 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
gener de 2011. 
 
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 la 
Tinència de l’Alcaldia d’hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 17 de novembre de 2011, 
per import de 16.820,22 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2011/24, per import de 
62.742,38 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LOCALRET PER A L’ÚS DE LA 
PLATAFORMA AUDIOVISUAL ANOMENADA MIRATV 
 
Atès que des de l’any 1999, l’Ajuntament de Canet de Mar està adherit al 
Consorci local Localret. 
 
Atès que Localret és un ens que vetlla per als interessos relacionats amb la 
comunicació de tots els que en formen part. 
 
Atès que Localret ha desenvolupat un projecte que pretén posar a disposició 
dels participants una eina que els permeti crear espais de difusió audiovisual 
entre els seus ciutadans. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la tècnica de Comunicació, Cristina 
Noé Juvanteny, que es transcriu a continuació: 
 



 

 
 

Aquest 2011 hem rebut la proposta del Consorci Localret, per adaptar i activar 
una plataforma audiovisual, que s’anomena MiraTv, per tal de millorar l’oferta de 
continguts gràfics i multimèdia a través d’internet.  
 
MiraTv és un portal que permet mostrar continguts en suport vídeo, àudio, imatge 
i fins i tot televisió en directe. La gestió i l’actualització dels seus continguts es fa 
directament des de l’Àrea de Comunicació i gestió de la informació, per la qual 
cosa, som autònoms a l’hora d’editar les comunicacions que mostrem a la 
ciutadania.  
 
La interfície l’hem personalitzada perquè, tot i seguir el disseny i el format 
d’edició de la plataforma, s’identifiqui amb l’Ajuntament de Canet.  Els continguts 
que hi bolquem formen part de la informació institucional, però ho fem en un 
format audiovisual, més atractiu i adaptat a les noves necessitats comunicatives 
de la població. Tots els continguts ofereix enllaç amb la informació més 
elaborada i detallada que tenim al web de l’Ajuntament www.canetdemar.cat.  
 
A MiraTv hi trobem gravacions d’actes i esdeveniments diversos, àlbums 
fotogràfics, els números editats del butlletí d’informació municipal i la guia 
d’activitats. També s’enllaça amb l’emissora local de ràdio i esperem activar aviat 
l’espai de televisió en directe per poder retransmetre actes institucionals, com ara 
les sessions plenàries de la corporació.  
 
La plataforma està preparada per poder compartir els seus continguts a les 
xarxes socials i per poder-se visualitzar des dels dispositius mòbils més habituals 
(ipod, android, ipad). També permet obrir els continguts de forma integral o 
individual als comentaris dels ciutadans que també poden, previ registre, guardar 
els seus favorits.  
 
MiraTv es desenvolupa amb el gestor de continguts Ubiquo amb llicència MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). Es tracta d’un producte fet amb 
programari lliure.  
 
La plataforma se’ns ofereix de forma gratuïta, ja que som membres consorciats 
de Localret. Els continguts que editem els allotgem al nostre web o bé en 
servidors gratuïts.  
 
La plataforma és accessible des del web municipal. Actualment ja l’hem provada i 
hi hem penjat els continguts multimèdia que hem generat els darrers temps des 
de Comunicació. Amb la signatura del conveni formalitzarem la seva posada en 
marxa.  
 
Cristina Noé Juvanteny 
Tècnica de Comunicació  

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb Localret, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI PER A LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR A LA PLATAFORMA MIRATV 

 
Canet de Mar,  



 

 
 

 
R E U N I T S 
 
D'una part, l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernàndez en representació de l’Ajuntament 
de Canet de Mar (en endavant, AJUNTAMENT) 
 
I, de l’altra, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, en la seva condició de president 
del Consorci local Localret (en endavant, “LOCALRET”), assistit en aquest acte 
pel secretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que en dona fe. 
 
Ambdues parts reconeixen mútuament i recíproca la capacitat legal suficient per 
a l’atorgament d’aquest conveni i de comú acord 
 
M A N I F E S T E N 
 
Primer.- Que l’AJUNTAMENT considera d’interès prioritari endegar el conjunt de 
polítiques que li han de permetre assolir els reptes que suposa la plena 
incorporació a la societat de la informació i el coneixement; especialment, de les 
actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de telecomunicacions 
en el municipi, amb la finalitat de facilitar als ciutadans que puguin disposar d’uns 
serveis de telecomunicacions de qualitat i a preus assequibles.  
 
Segon.- Que LOCALRET és un consorci local format per la gran majoria de 
municipis de Catalunya i les entitats municipalistes, i específicament, per 
l’AJUNTAMENT, amb la finalitat de promoure i coordinar accions per el 
desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions, actuar 
com a interlocutor dels ajuntaments i impulsar la utilització de les noves 
tecnologies per part dels municipis i autoritats locals, tot contribuint al progrés i a 
l’equilibri territorial del nostre país. 
 
Tercer.- Que l’AJUNTAMENT coneix el servei anomenat plataforma MIRATV (en 
endavant, “Plataforma”), accessible a través de la URL http://www.miratv.cat 
mitjançant identificatiu d’usuari i contrasenya, creat per LOCALRET amb 
l’objectiu de permetre i facilitar a tots els seus membres, entenent dits membres 
en sentit ampli i, per tant, incloent també el seu sector públic vinculat o depenent, 
una eina que els hi permeti crear espais de difusió audiovisual entre els seus 
ciutadans. 
 
Quart.- Que l'AJUNTAMENT, com a membre de LOCALRET, està interessat en 
prendre part d’aquesta Plataforma per a poder crear un espai propi de difusió 
audiovisual i, a tal efecte, sol·licita la seva incorporació a la mateixa. 
 
Per tot allò expressat, ambdues parts acorden formalitzar el present conveni 
d’acord amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- Objecte 
 
És l’objecte d’aquest conveni establir els termes de col·laboració i coordinació 
entre l’AJUNTAMENT, d’una banda, i LOCALRET, de l’altra, per a incorporar 
l’AJUNTAMENT a la Plataforma, d’acord a les normes i principis reguladors de la 
mateixa, especialment les condicions generals d’ús en vigor que queden unides a 



 

 
 

aquest com a Annex 1, i que en formen part integrant a tots els efectes 
(“Condicions”).  
 
  



 

 
 

SEGONA.-  Obligacions de les parts 
 
2.1.- Per LOCALRET 
 
a)  Es compromet a posar la Plataforma a disposició de l’AJUNTAMENT, de 
conformitat a les Condicions, amb les funcions següents:  
 

i. El manteniment tècnic de la Plataforma; 
ii. La gestió de l’allotjament de la Plataforma; 
iii. El manteniment de l’espai de la Plataforma dedicat als continguts 

dels Participants; 
iv. La gestió de les incorporacions de nous Participants; i, 
v. La planificació de futures millores tecnològiques i metodològiques en 

la Plataforma 
 
2.2.- Per l’AJUNTAMENT 
 
a) Es compromet a adoptar una conducta basada en la confiança legítima, la 
bona fe i el respecte a la competència lleial envers LOCALRET, en especial en el 
compliment de les Condicions. 
 
b) Es compromet a designar a una persona encarregada d’exercir les tasques 
de gestió i control de la Plataforma, així com establir les credencials d’accés 
(Usuari-Contrasenya) a la Plataforma, segons model que s’adjunta com Annex 2. 
 
c) Es compromet a fer-se responsable de les dades personals recollides a 
través de l’espai propi de l’AJUNTAMENT a la Plataforma i, a tal efecte, garanteix 
el tractament de les referides dades de caràcter personal de conformitat amb la 
legislació vigent.  
 
TERCERA.- Protecció de dades 
 
D’acord amb les tasques descrites anteriorment, l’AJUNTAMENT encarrega a 
LOCALRET, en virtut de l'article 12 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(LOPD), el tractament pel seu compte de les dades de caràcter personal a les 
quals tingui accés en virtut de la realització de les tasques esmentades en la 
clàusula 2.1 més amunt.  
 
A tal efecte, LOCALRET únicament tractarà aquestes dades amb la finalitat de 
prestar els serveis d’assessorament i suport tècnic de la Plataforma, per tant, en 
cap cas aquests tindran la consideració de comunicació de dades de caràcter 
personal en els termes previstos a l'article 11 de la LOPD. Així doncs: 
 
a) LOCALRET no farà servir les dades amb finalitats diferents a les 
descrites a les Condicions, és a dir, per a finalitats que no siguin la prestació dels 
serveis descrits; ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a 
d’altres persones sense la corresponent autorització. 
 
b) Un cop finalitzada la prestació dels serveis corresponents, les dades de 
caràcter personal seran destruïdes per LOCALRET o retornades. Així mateix, 
LOCALRET no conservarà cap còpia de les dades tractades durant la vigència 
de la present relació. 



 

 
 

 
c) En qualsevol cas, LOCALRET informarà de les activitats 
subcontractades, si es produeixen, i de la identitat de l’empresa adjudicatària 
d’aquesta subcontractació. A tal efecte, s’autoritza a LOCALRET a contractar, si 
escau, per compte i en nom de l’entitat, un servei d'emmagatzematge i hostatge 
de les dades de caràcter personal, i a transferir les dades corresponents a la 
entitat que proporcioni aquest servei. 
 
d) Finalment, LOCALRET ha implantat les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter 
personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, 
tenint en compte la naturalesa de les dades que tracta i els riscos als quals 
puguin estar exposades aquestes dades. A tal efecte, d’acord amb el segon 
paràgraf de l'article 12.2 de la LOPD i atenent a la naturalesa de les dades de 
caràcter personal que són objecte de tractament, LOCALRET, en qualitat 
d’encarregat, aplicarà les mesures de seguretat que corresponguin de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
QUARTA.- Supletorietat 
 
Per qualsevol qüestió no expressament prevista en aquest conveni, seran 
d’aplicació les previsions incorporades a les Condicions. 
 
A tal efecte, LOCALRET es reserva el dret a actualitzar o revisar les Condicions, 
per raons legals o per canvis en la prestació de serveis de la Plataforma. 
Qualsevol modificació de les Condicions es comunicarà amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals a la data en que hagin d’entrar en vigor, mitjançant 
avís o anunci publicat a la Plataforma. En cas de modificació de les Condicions, 
l’AJUNTAMENT podrà en qualsevol moment, si no està d'acord amb les noves 
condicions, sol·licitar la baixa i cancel·lació del seu registre a la Plataforma. L'ús 
continuat de la Plataforma per part de l’AJUNTAMENT, una vegada hagin entrat 
en vigor les noves condicions, significarà l'acceptació de les mateixes. 
 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a 
un sol efecte, en la data i lloc esmentats a l’encapçalament. 
 

Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consorci local 
Localret per poder dur a terme l’ús de la plataforma audiovisual anomenada 
MiraTV. 
 
SEGON.- Designar com a persona encarregada d’exercir les tasques de gestió i 
control de la Plataforma, així com establir les credencials d’accés (Usuari-
Contrasenya) a la Plataforma, segons el model que s’adjunta com a Annex 2 al 
conveni. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 



 

 
 

 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a tots els efectes. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT D’IMMIGRACIÓ – 
GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA 
 
Atès que el director general per a la Immigració, del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, ens ha notificat, a través del 
Eacat, la resolució de data 27 d’octubre de 2011 per la qual atorga a 
l’Ajuntament de Canet de Mar la subvenció sol·licitada corresponent al 
programa: 

“200  - Programes i activitats d’integració social DGIM”. 
Núm. Expedient: 14/27/2011 
Ordre de convocatòria 10/05/2011 – 27 – BSF/1152/2011 

 
Atès que l’import total de la subvenció atorgada és de 12.684,70 euros, que 
s’haurà de destinar exclusivament al desenvolupament de l’activitat/s o 
projecte/s d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, d’acord 
amb el detall següent: 
 
  Cost Subvenció 

sol·licitada 
Subvenció 
atorgada 

% Subvenció 
atorgada sobre 
el cost del 
projecte 

200 Contractació de professionals de gestió de 
la diversitat 

11.000,00 8.000,00 5.000,00  

 Tècnics en polítiques migratòries 11.000,00 8.000,00 5.000,00 45,45% 
201 Servei de primera acollida a l’àmbit local de 

Catalunya 
26.985,56 13.184,00 7.684,70  

 Acollida a persones nouvingudes 23.801,56 10.000,00 4.500,70 18,91% 
 Curs de català nivell B3 per a 

nocatalanoparlants 
    

 
Atès que ens han concedit una bestreta del 95% sense garanties (d’acord amb 
la convocatòria) per un import de 12.050,47 euros. 
 
Atès que, per tal de justificar la subvenció l’Ajuntament queda obligat a 
presentar, davant del Departament de Benestar Social i Família, la 
documentació que s’indica a la base 14 de l’Ordre BSF/81/2011, de 9 de maig, 
fins el 15/12/2011 inclòs (i en el seu defecte a reintegrar les quantitats 
inicialment percebudes):  
 

 Informe de la intervenció de l’ens local on s’ha de justificar la totalitat 
de l’import del pressupost de l’activitat subvencionada, signat i 
segellat. 

 
 Es podran justificar els salaris de les persones subjectes a una 

relació laboral directament associada al desenvolupament del 
programa mitjançant la presentació de la nòmina signada per 
l’assalariat 



 

 
 

 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
Proposta de la Tinència d’Alcaldia de Benestar Social i família, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament 
de Benestar Social i Família, atorgat pel director general per a la Immigració, 
per a l’exercici 2011 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.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 24 FINS AL DIA 28 D’OCTUBRE 
DE 2011 
 
Núm. Data Resum 

971 31/10/2011 Canvi nom nínxol 
972 31/10/2011 Canvi nom nínxol 
973 31/10/2011 Renúncia nínxol  
974 31/10/2011 Modificació pressupost mitjançant transferència de crèdit 
975 31/10/2011 Nomenament funcionària Sra. SAM 
976 31/10/2011 Contractació indefinida Sr. MSR 
977 31/10/2011 Contractació indefinida Sra. MDD 
978 31/10/2011 Nomenament funcionari de carrera Sr. EMR 
979 02/11/2011 Incoació expedients trànsit 
980 02/11/2011 Imposició sanció persones físiques 
981 02/11/2011 Imposició sanció persones jurídiques 
982 02/11/2011 Pagament nòmina finalització contracte plans ocupacionals 
983 02/11/2011 Devolució import taxa deixalleria  
984 02/11/2011 Aprovació nomina finalització contracte plans ocupacionals  
985 03/11/2011 Sobreseïment ordre execució via Cannetum, xx 
986 03/11/2011 Suspensió proves plaça arquitecte  
987 03/11/2011 Modificació pressupost  
988 03/11/2011 Pagaments despeses fira modernista  
989 04/11/2011 Targeta disminució  
990 04/11/2011 Targeta disminució  
991 04/11/2011 Targeta disminució  
992 04/11/2011 Modificació pressupost mitjançant generació de crèdit 
993 04/11/2011 Incoació procediment ordre d'execució c/ Mar,xx 
994 04/11/2011 Ampliació parada mercat 

 



 

 
 

6.- 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 19.50 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


