
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE JULIOL 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: 18.35 hores 
Hora que acaba: 20.15 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 14.07.11 
2) Aprovació relació de factures 
3) Incoació expedient concessió domini públic explotació pavelló municipal 
4) Requeriment de mesures correctores en matèria d’incendis a la societat 

Nitunijo, SCP per a l’exercici de l’activitat dedicada a un taller de confecció 
al C/ Sebastià Cabot, xx 

5) Canvi de nom d’una activitat de bar ubicada al C/ Pirineus, xx 
6) Assabentat comunicació prèvia d’una activitat de centre de dietètica i 

nutrició al C/ Francesc Cambó, xx 
7) Assabentat comunicació prèvia d’una activitat de centre d’entrenament i 

formació de joves en esports extrems a la pl. Indústria, xx 
8) Ratificació del Decret 595/2011, de 23 de juny, de sol·licitud d’una 

subvenció 
9) Aprovació pagament ajuts extraescolars famílies en situació desfavorida 

curs 2010-2011 segon termini 



 

 
 

10) Aprovació veredicte sisena edició de la Beca d’investigació local Raimon 
Bonal i de Falgàs i edició extraordinària 

11) Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per establir les 
condicions de pas i la gestió de la xarxa comarcal de banda ampla del 
Maresme 

12) Relació de decrets des del dia 1 fins al dia 8 de juliol de 2011 
13) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 14.07.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 14 de juliol 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  21 DE JULIOL DE 2011 
 
Vista la relació de despeses de data 21 de juliol de 2011, per import de 
280.797,05 €, 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 del tinent d’alcalde 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 21 de juliol de 2011, per 
import de 280.797,05 €, corresponent a la relació F/2011/18 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- INCOACIÓ EXPEDIENT ATORGAMENT CONCESSIÓ DEMANIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
D’ESPORTS 
 
Atès que al pavelló municipal d’esports existeix el servei de bar l’explotació del 
qual havia estat objecte de concessió fins a l’octubre del 2010, data en la qual 
l’anterior concessionari va manifestar la seva voluntat de renunciar-hi. 
  



 

 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d’abril de 2011, va 
acordar declarar desert el procediment obert incoat per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 10.03.2011 per a l’atorgament d’una concessió 
demanial consistent en l’explotació del servei de bar al pavelló municipal 
d’esports, en no haver-se presentat cap proposició dins del termini concedit a 
l’efecte. 
 
Atès que és intenció d’aquesta Corporació que per a la propera temporada 
esportiva que comença el mes de setembre ja es trobi en funcionament 
l’esmentat bar. 
 
Atès que aquest servei no es pot explotar de forma directa per la Corporació 
per manca de recursos essent necessari tramitar el corresponent expedient de 
concessió demanial. 
 
Atès que l’art. del 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova 
el reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), estableix que les concessions 
s’atorgaran prèvia licitació i de conformitat amb la legislació de contractes de 
les administracions públiques. 
 
Atès que en data 14 de juliol de 2011, s’ha emès informe per la secretària de la 
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de 
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per atorgar la concessió és l’Alcalde. 
 
Atès que la referida competència sobre l’atorgament de la concessió demanial, 
atribuïda en primer terme a l’alcalde, ha estat delegada per aquest en la Junta 
de Govern Local mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a l’atorgament 
d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al pavelló 
municipal d’esports de Canet de Mar i tenint en compte allò que es disposa a la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) 
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, al Reial decret 817/2009, pel que 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, així com al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, en tot allò que no contradigui la LCSP i la resta de disposicions 
legals vigents, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament 
d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al pavelló 
municipal d’esports. 
 



 

 
 

SEGON.- Que el plec de clàusules administratives particulars s’exposi al públic 
pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al DOGC, per 
tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Incoar expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a 
l’atorgament d’una concessió demanial per a l’explotació del servei de bar al 
pavelló municipal d’esports. 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons allò que disposa l’art. 
126.1 de la LCSP. 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i 
execució del present acord. 
 
4.- REQUERIMENT DE MESURES CORRECTORES EN MATÈRIA 
D’INCENDIS A LA SOCIETAT NITUNIJO, SCP PER A L’EXERCICI DE 
L’ACTIVITAT DEDICADA A UN TALLER DE CONFECCIÓ AL CARRER 
SEBASTIÀ CABOT NÚMERO xx D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
En data  02 de febrer de 2011, la senyora AAM, en nom i representació de la 
societat “NITUNIJO, SCP”, va presentar en el registre general de l’Ajuntament, 
una sol·licitud amb documentació annexa, per tal que li fos atorgada la llicència 
d’obertura d’una activitat dedicada a un taller de confecció al local ubicat al 
carrer Sebastià Cabot número xx d’aquest municipi. 
 
Dita activitat es troba classificada dins del règim de comunicació de la Llei 
20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
En data 04.02.11, l’arquitecta tècnica municipal va emetre un informe en el que 
establia que els usos proposats a la sol·licitud eren compatibles amb l’activitat 
de referència. 
 
En data 11.03.11, es va requerir a la societat NITUNIJO, SCP perquè aportés 
un estudi d’impacte acústic elaborat per tècnic competent i certificació emesa 
pel projectista i/o instal·lador, segons l’article 48 del Decret 176/2009, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 
 
En data 22.03.11, la societat NITUNIJO, SCP va sol·licitar una pròrroga de dos 
mesos per poder aportar la documentació requerida, i mitjançant decret 
269/2011 de data 28 de març es va atorgar a la societat dit termini, aportant 
finalment la societat, en data 17.06.11 l’estudi acústic requerit. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’enginyera municipal, pel que fa a la normativa 
en matèria d’incendis, l’activitat és susceptible de poder acomplir amb les 



 

 
 

condicions establertes en la legislació vigent, sempre i quan s’adoptin una sèrie 
de mesures correctores.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Requerir a l’interessat per tal que adopti les següent mesures 
correctores en compliment de la normativa en matèria d’incendis: 
 
 Les del projecte tècnic amb certificat d’actuació professional núm.B-

473769 de data 25.01.2011, de les quals se’n detallen, entre d’altres, les 
següents:  

 
1. L’activitat es configurarà com un sol sector d’incendis, amb pilars R-120 i 

jàsseres metàl·liques revestides amb R 90. 
2. La porta que comunica al local amb l’escala d’accés a les plantes 

superiors tindrà una classificació EI-60. 
3. S’instal·laran detectors automàtics d’incendi. 
4. S’instal·laran 2 extintors (1 de pols polivalent i 1 de CO2). 
5. La instal·lació elèctrica es realitzarà segons el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 
6. Disposició d’enllumenat d’emergència. 

 
 Les proposades per l’enginyera municipal: 

 
7. Senyalització dels recorreguts d’evacuació i dels mitjans d’extinció i 

alarma. 
8. Col·locació de las maquinària sobre suports antivibradors i separada de 

murs i parets mitgeres.  
9. Es col·locaran rètols de “prohibit fumar” 
10. Simultàniament a la petició de l’acta de comprovació d’incendis 

s’hauran d’acompanyar els següents documents: 
- Certificat de posada en funcionament de les instal·lacions de 

protecció contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i signat 
per tècnic competent i/o contracte de manteniment dels extintors. 

- Certificat Final conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i s’han 
adoptat TOTES I CADASCUNA de les mesures correctores 
imposades en quant a la protecció contra incendis, signat per tècnic 
competent. 

 
SEGON.- Advertir l’interessat que en cap cas no es pot iniciar l’exercici de 
l’activitat fins que no s’hagi obtingut l’acta de control inicial favorable en matèria 
d’incendis. 
 
Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar, en el termini màxim 
de sis mesos d’aquest Ajuntament la visita de comprovació oportuna. A la 



 

 
 

sol·licitud s’acompanyarà la documentació indicada a la mesura correctora 
número 10 indicada en el cos d’aquesta resolució. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present 
expedient núm.  10/2011, i fixar l’import de la dita liquidació en  969,99 € 
 
5.- CANVI DE NOM D’UNA ACTIVITAT DE BAR UBICADA AL CARRER 
PIRINEUS NÚMERO xx DE CANET DE MAR. 
 
Atès que, mitjançant escrit de data 05 de juliol de 2011, registrat d’entrada amb 
el número 4161, la senyora CMM, en nom propi, sol·licità el canvi de nom a 
favor seu de l’activitat de bar que es duia a terme en el carrer Pirineus número 
xx de Canet de Mar. 
  
Atès que amb el mateix escrit la senyora CMM, aporta còpia del contracte 
d’arrendament del local referenciat, on figura com arrendatària  
 
Per altra banda, la senyora CMM manifesta en el seu escrit de sol·licitud, que 
l’activitat no ha sofert cap modificació i que segueix complint els requisits 
necessaris er dur a terme l’activitat.  
 
Atès que l’activitat disposa de permís municipal ambiental com activitat 
dedicada a un bar, tramitat d’acord amb la LIIAA inicialment a nom de la 
societat DELICATER MILENIUM, SL, atorgat mitjançant decret 379/2005 de 
data 2 de juny i posteriorment a nom de la senyora MGS atorgat mitjançant 
decret 835/2008 de data 13 d’agost. 
  
Atès que la senyora CMM ha abonat les taxes contemplades a les ordenances 
fiscals per la realització del canvi d’una activitat. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Autoritzar el canvi de nom de l’activitat dedicada a un bar ubicat al 
carrer Pirineus número xx d’aquesta localitat, a nom de la senyora CMM 
 
6.- ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA D’UNA ACTIVITAT DE CENTRE 
DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ AL CARRER FRANCESC CAMBÓ NÚMERO xx 
D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 30.05.11 amb registre d’entrada núm. 3500, 
la senyora MAP, en nom propi, presentà davant d’aquest Ajuntament una 
comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de legalitzar 
l’activitat dedicada a un centre de dietètica i nutrició al local ubicat als baixos del 
carrer Francesc Cambó número xx  d’aquesta localitat. 
 



 

 
 

La Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència 
ambiental (és a dir: les innòcues). Tanmateix, l’Ordenança municipal reguladora 
de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les 
instal·lacions aprovada pel Ple en sessió de data 21 de setembre de 1999, amb 
la voluntat d’oferir un model de regulació municipal al més àmplia i sistemàtica 
possible, ha incorporat al seu articulat la regulació de les activitats innòcues, i 
ha sotmès al règim de comunicació prèvia, previst en els art. 92.2 i 96 del 
ROAS,  totes aquelles que no han de requerir ni d’obres majors, ni d’una 
llicència específica derivada de normes sectorials. 
 
En data 06.06.11, l’arquitecta tècnica municipal, emet informe en el que 
determina la compatibilitat de l’activitat de referència amb la normativa vigent en 
aquest municipi. 
 
En data 05.07.11 l’enginyera municipal, emet un informe segons el qual entén 
susceptible de poder-se autoritzar l’activitat de referència, sempre i quan es 
mantinguin les característiques bàsiques que es detallen a la documentació 
existent a l’expedient i al compliment d’una anomalia, la qual ha estat resolta 
d’acord amb l’escrit de la interessada entrat en aquest ajuntament en data 
12.07.11.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Canet de Mar 
es dóna per assabentat que, amb efectes del dia de la data en endavant, la 
senyora Montserrat Alivés Pera començarà a exercir legítimament l'activitat 
dedicada a un a un centre de dietètica i nutrició al local ubicat als baixos del 
carrer Francesc Cambó número xx  d’aquesta localitat, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
SEGON.- Fer saber a la senyora MAP que, en cas que s’instal·li un aparell 
d’aire condicionat, no s’admetrà l’aparició en façana d’aquests aparells 
sobresortint de l’alineació a vial, a no ser que formin part integrada en la solució 
de façana de l’immoble, i siguin instal·lats d’acord amb la normativa vigent per 
evitar molèsties als veïns. 
 
TERCER.- La senyora MAP exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat 
amb els termes i les condicions que es desprenen de la documentació aportada 
per la mateixa interessada junt amb l’escrit de comunicació prèvia, sens 
perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
QUART.- Fer saber a la senyora MAP  que, de conformitat amb el que estableix 
la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas 



 

 
 

que prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la seva 
instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de l’activitat 
de pública concurrència haurà de ser, com a mínim, redactat en català. 
  
CINQUÈ.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal 
corresponent i aprovar les taxes municipals per l’import de 587,10 €. 
 
7.- ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA D’UNA ACTIVITAT DE CENTRE 
D’ENTRENAMENT I FORMACIÓ DE JOVES EN ESPORTS EXTREMS A LA 
PLAÇA INDUSTRIA NÚMERO 5 D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 02.05.11, amb registre d’entrada núm. 3331, 
el senyor EER, en nom propi, presentà davant d’aquest Ajuntament una 
comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de legalitzar 
l’activitat dedicada a un centre d’entrenament i formació de joves en esports 
extrems a la Plaça Indústria número xx d’aquesta localitat. 
 
La Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència 
ambiental (és a dir: les innòcues). Tanmateix, l’Ordenança municipal reguladora 
de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les 
instal·lacions aprovada pel Ple en sessió de data 21 de setembre de 1999, amb 
la voluntat d’oferir un model de regulació municipal al més àmplia i sistemàtica 
possible, ha incorporat al seu articulat la regulació de les activitats innòcues, i 
ha sotmès al règim de comunicació prèvia, previst en els art. 92.2 i 96 del 
ROAS,  totes aquelles que no han de requerir ni d’obres majors, ni d’una 
llicència específica derivada de normes sectorials. 
 
En data 28/05/11, l’arquitecta tècnica municipal, emet informe en el que 
determina la compatibilitat de l’activitat de referència amb la normativa vigent en 
aquest municipi. 
 
Per altra banda, en data 28/05/11 l’arquitecta tècnica municipal emet informe en 
el que manifesta que per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar 
l’accés al local a qualsevol persona, d’acord amb la disposició addicional quarta 
“Accessiblitat dels locals comercials” de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, 
caldrà adaptar l’accés al local amb una rampa, eliminant totalment el desnivell 
d’entrada. La qual cosa li fou notificada a l’interessat en data 07/06/11. 
  
En data 01/07/11, el senyor EER entra un segon escrit sol·licitant una pròrroga 
de sis mesos per poder realitzar la rampa, la qual cosa ha estat informada 
favorablement per l’arquitecta tècnica municipal en data 13/07/11.  
 
En data 07/06/11 l’enginyera municipal, emet un informe segons el qual entén 
susceptible de poder-se autoritzar l’activitat de referència, sempre i quan es 
mantinguin les característiques bàsiques que es detallen a la documentació 
existent a l’expedient.  



 

 
 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Canet de Mar es 
dóna per assabentat que, amb efectes del dia de la data en endavant, el senyor 
EER començarà a exercir legítimament l'activitat dedicada a un centre 
d’entrenament i formació de joves en esports extrems en el local ubicat a la 
Plaça Indústria número xx d’aquesta localitat, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
SEGON.- Comunicar al senyor EER, que en el termini de sis mesos comptats 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, haurà d’haver complert 
amb el que contempla la disposició addicional quarta de l’ordenança reguladora 
de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, quant a l’accessibilitat dels locals comercials, mitjançant l’adaptació de 
l’accés del local amb una rampa que elimini totalment el desnivell d’entrada, tot 
advertint-la que el seu incompliment donarà lloc a la incoació d’un expedient de 
disciplina urbanística.  
 
TERCER.- Fer saber al senyor EER que, en cas que s’instal·li un aparell d’aire 
condicionat, no s’admetrà l’aparició en façana d’aquests aparells sobresortint de 
l’alineació a vial, a no ser que formin part integrada en la solució de façana de 
l’immoble, i siguin instal·lats d’acord amb la normativa vigent per evitar 
molèsties als veïns. 
 
QUART.- El senyor EER exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat 
amb els termes i les condicions que es desprenen de la documentació aportada 
per la mateixa interessada junt amb l’escrit de comunicació prèvia, sens 
perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
CINQUÈ.- Fer saber al senyor EER que, de conformitat amb el que estableix la 
Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas 
que prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la seva 
instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de l’activitat 
de pública concurrència haurà de ser, com a mínim, redactat en català. 
  
SISÈ.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal 
corresponent i aprovar les taxes municipals per l’import de 738,22 €. 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 595/2011, DE 23 DE JUNY, DE SOL·LICITUD 
D’UNA SUBVENCIÓ 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 595/2011, de 23 de juny, el qual es transcriu 
a continuació: 



 

 
 

 
Atesa la resolució EMO/124/2011, de 6 de juny, publicada al DOGC el 21 de 
juny de 2011, per la qual es modifica l’Ordre TRE/563/2009, de 22 de 
desembre, i s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats 
locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a 
treballadors/ores en situació d’atur, per a l’any 2011. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està reconegut com a centre 
col·laborador del Departament d’Ocupació i Empresa  en matèria de formació 
ocupacional, amb el número de cens 0866, per la qual cosa es pot acollir a 
l’esmentada Ordre. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha detectat la necessitat de 
millorar el nivell formatiu dels usuaris del Servei d’Ocupació per facilitar la seva 
incorporació al mercat laboral, i, alhora, s’han recollit les demandes formatives 
d’aquest col·lectiu que s’han tingut en compte per l’elaboració del pla formatiu a 
presentar. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de juliol de 
2011. 
 
Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 8/1987 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel present RESOLC: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya - Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de la resolució 
EMO/124/2011, de 6 de juny, una subvenció per a l’exercici 2011 per import de  
31.008,00 euros  per a la realització de l’ acció formativa següent: 
 
Subvenció sol·licitada    Pla formatiu Cures Auxiliars 
1-Auxiliar  d’infermeria 
en  geriatria (340 hores) .........................................   31.008,00€    
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde de l’Ajuntament per a signar els documents 
que siguin necessaris en relació a la present resolució. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, a  7  de juliol de 
2011 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia 595/2011, de 23 de juny, de sol·licitud 
d’una subvenció. 
 



 

 
 

9.- PAGAMENT DEL SEGON TERMINI AJUTS  PER AL FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DELS CENTRES 
EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER A ALUMNES EN 
SITUACIÓ DESFAVORIDA. CURS 2010-2011 
 
Atès que en data 08.03.2010 es va publicar al DOGC número  5582 l’Ordre 
EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les 
línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases 
específiques dels programes que les integren, i s’obre convocatòria pública per 
a l’any 2010. 
 
Atès que l’article 2, al punt 2.2.5 estableix la línia de subvencions adreçada als 
ajuntaments: 
 

- Programa A. Subvencions per al foment i la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 
225A  EN04) 

- Programa B.  Subvencions per a l’organització de l’activitat Escoles 
Obertes (codi 225B EN04) 

- Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04). 

- Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l’organització  del 
servei d’acollida matinal d’infants, en centres educatius sufragats amb 
fons públics de Catalunya, que imparteixen educació infantil i/o primària 
(codi 225D EN04) 

 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària de data 8 
d’abril de 2010 sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya el programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants 
per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04) i que va determinar que en 
relació a aquests ajuts s’estaria a tot allò que explicita a la convocatòria 
EDU/123/2010, d’1 de març. 
 
Vist que en data 13 de gener de 2011, la Junta de Govern Local va acordar 
examinar i aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts per al foment de la 
participació en activitats extraescolars als centres educatius sufragats amb fons 
públics dels alumnes en situació desfavorida durant el curs 2010-2011.  
 
Atès que mitjançant el decret núm. 71/2011, de 28 de gener de la Tinència 
d’Alcaldia d’Educació i Infància i Medi Ambient es va resoldre la convocatòria 
atorgant ajuts a 12 alumnes per import de 96€ i 3 ajuts més per import de 42€.  
 
Atès que es van condicionar 4 dels ajuts esmentats a l’aportació del certificat 
d’hisenda d’acord amb l’article 22.2 del reglament 881/2006. 
 



 

 
 

Vist que es va establir que els pagament es farien  efectius en dos terminis 
corresponents al 50% del total de l’ajut, i que el primer pagament es faria 
efectiu després de comunicar la resolució a les famílies.  
 
Atès que el detall dels imports atorgats i dels imports corresponents al 
pagament del primer i segon termini són els següents: 
 
Dades 
alumnes Activitat Centre Educatiu 

Cost 
Família 

Import 
atorgat 

Import  
1r pag. 

Import  
2n pag 

OGP dansa Turó del drac 144€ 96€ 48€ 48€ 
AGP Futbol Turó del drac 207€ 96€ 48€ 48€ 
FLM futbol i dibuix Misericòrdia 310€ 96€ 48€ 48€ 
MCC dansa Turó del drac 144€ 96€ 48€ 48€ 
FCP anglès Misericòrdia 130€ 96€ 48€ 48€ 

NNP 
dansa patinatge 
anglès Misericòrdia 420€ 

96€ 48€ 48€ 

MSS Futbol Turó del drac 144€ 96€ 48€ 48€ 
TNH Futbol i teatre Misericòrdia 260€ 96€ 48€ 48€ 
ASS Teatre Turó del drac 144€ 96€ 48€ 48€ 
DSS Futbol Turó del drac 144€ 96€ 48€ 48€ 
AMM Dibuix i teatre Misericòrdia 310€ 96€€ 48€ 48€ 
DAM Futbol i bàsquet Misericòrdia 350€ 96€ 48€ 48€ 
IS deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ 21€ 
AS deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ 21€ 
MT deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ 21€ 
 
Atès que en data 24 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local va acordar 
l’aprovació del pagament del primer termini dels ajuts per al foment de la 
participació en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb 
fons públics per a alumnes en situació desfavorida. curs 2010-2011 
 
Vist que s’ha comprovat mitjançant les AMPA organitzadores de les activitats que 
les famílies beneficiàries hagin dut a terme la despesa prevista. 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2011 s’ha rebut ingrés  de la Generalitat de 
Catalunya corresponent als ajuts per activitats extraescolars per al curs 2010-2011 
en la modalitat 2a de la convocatòria. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar el pagament dels imports corresponents al segon termini a 
les  famílies dels infants  següents: 
 

Dades 
alumnes Activitat 

Centre 
Educatiu 

Cost 
Família 

Import 
atorgat 

Import 
2n 
pagam. 

Núm. 
c/c 

OGP dansa Turó del drac 144€ 96€ 48€ Annex 1 



 

 
 

AGP Futbol Turó del drac 207€ 96€ 48€ Annex 1 
FLM futbol i dibuix Misericòrdia 310€ 96€ 48€ Annex 1 
MCC dansa Turó del drac 144€ 96€ 48€ Annex 1 
FCP anglès Misericòrdia 130€ 96€ 48€ Annex 1 

NNP 

dansa 
patinatge 
anglès Misericòrdia 420€ 

96€ 48€ Annex 1 

MSS Futbol Turó del drac 144€ 96€ 48€ Annex 1 

TNH 
Futbol i 
teatre Misericòrdia 260€ 

96€ 48€ Annex 1 

ASS Teatre Turó del drac 144€ 96€ 48€ Annex 1 
DSS Futbol Turó del drac 144€ 96€ 48€ Annex 1 

AMM 
Dibuix i 
teatre Misericòrdia 310€ 

96€€ 48€ Annex 1 

DAM 
Futbol i 
bàsquet Misericòrdia 350€ 

96€ 48€ Annex 1 

IS deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ Annex 1 
AS deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ Annex 1 
MT deures Misericòrdia 75€ 42€ 21€ Annex 1 
 
SEGON- Notificar aquest acord a la Tresoreria. 
 
10.- APROVACIÓ VEREDICTE SISENA EDICIÓ DE LA BECA 
D’INVESTIGACIÓ LOCAL RAIMON BONAL I DE FALGÀS I EDICIÓ 
EXTRAORDINÀRIA. 
 
La Comissió de Govern en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 va 
prendre l’acord de convocar bianualment la beca d’investigació local Raimon 
Bonal i de Falgàs. La beca s’atorga a un projecte d’investigació sobre qualsevol 
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.) 
que tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació econòmica de 
5.000 euros que es concedeix al projecte guanyador.  
 
Atès que la Comissió de Selecció de la beca va fer públic el seu veredicte el 15 
de juliol de 2011 en el qual va acordar declarar deserta la beca d’enguany, i 
convocar per a l’any 2012, la 7a edició de la beca d’investigació Raimon Bonal i 
de Falgàs, amb caràcter extraordinari. 
 
Atès que la Comissió de Selecció de la beca va creure convenient introduir 
alguns canvis en les bases 8 i 12 de la convocatòria per fer més fàcil i 
entenedor el text.  
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 



 

 
 

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal 
i de Falgà i declarar deserta la Sisena Edició de la Beca d’investigació Local 
Raimon i de Falgàs.  
 
SEGON.- Aprovar una convocatòria extraordinària de la Beca Raimon Bonal i 
de Falgàs per al 2012 amb les bases següents:  
 
7ena edició BECA D’INVESTIGACIÓ LOCAL “Raimon Bonal i de Falgàs”.  
BASES DE LA CONVOCATÓRIA 
 

1. La convocatòria de la beca serà biennal. 
 
2. S’atorgarà a un projecte d’investigació  en estudis transversals i diacrònics 

(present, passat i/o futur) de qualsevol àrea de coneixement l'objecte del qual 
sigui Canet: Canet i la seva economia, Canet i l’anàlisi dels principals fenòmens 
sociològics, Canet i la configuració territorial, Canet i l’evolució de la 
demografia, Canet i la recuperació de la memòria col·lectiva oral i escrita, Canet 
i la seva inserció en la societat del coneixement, Canet i la seva història, Canet i 
l’anàlisi del medi natural, Canet i l’art i la cultura, etc. 

 
3. Hi podran concórrer projectes de recerca plantejats tant individualment com en 

grup o equip de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom 
adreça i telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun dels 
membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. 

 
4. Els projectes, d’extensió i configuració lliures, hauran d’expressar clarament 

l’objectiu o objectius de l’estudi, les principals hipòtesis, els mètodes 
d’investigació previstos i una bibliografia bàsica de referència. Els projectes han 
de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els estudis previs en els que 
s’hagin basats. 

 
5. Els projectes concursants es presentaran, per triplicat, de l’1 de febrer al 31 de 

març de l’any 2012, al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 

6. La Beca està dotada amb 5.000 euros, que es concediran a un sol projecte, i el 
seu autor, si és el cas, el responsable de l’equip en representació seva – la 
rebrà fraccionada en quatre pagaments de 1.250 euros: el primer en el moment 
de la concessió, el segon al cap de quatre mesos, el tercer al cap de vuit 
mesos, i el quart al cap d’un any, quan lliuri el treball acabat. 

 
7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 

per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors especialitzats en les 
matèries dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots 
els projectes, i en seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui 
mereixedor de la Beca. L’acta amb el veredicte de la Comissió es farà pública 
en el termini màxim de dos mesos. 

 
8. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels 

projectes concursants no assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 



 

 
 

 
9. La dotació de la Beca no es dividirà mai entre dos treballs de recerca diferents; 

si la Comissió, però, considera que un segon projecte també és mereixedor de 
la Beca, podrà recomanar a l’entitat  convocant la conveniència de dotar 
excepcionalment una segona Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà  o no segons els seus recursos 
pressupostaris. 

 
10.  El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 

 
11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà un tutor, de comú acord amb 

el mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la 
Beca, d’acord amb la Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 
incompleix greument els compromisos contrets. 

 
12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà 

de lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en català. El 
treball es pot presentar en qualsevol suport que s’adapti a les necessitats del 
projecte. Si el producte és un document textual, aquest tindrà, amb una 
extensió de 75 a 250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies de 70 espais 
aproximadament).Es presentaran dues còpies impreses i relligades, i també en 
suport informàtic compatible per a PC, i en condicions per a la seva edició 
immediata. En cas que el resultat de la investigació es presenti en un format no 
textual i en suport informàtic, aquest ha de ser llegible pels programaris 
estàndards de PC utilitzats per l’Ajuntament. Les dues còpies del treball 
quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar i seran dipositats a 
l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a disposició del públic per a 
la seva consulta. A petició de l’investigador, l’entitat convocant podrà prorrogar 
el termini de lliurament del treball fins a un màxim d’un any 

 
13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la Beca cediran a l’Ajuntament de 

Canet de Mar el drets d’edició i renunciaran als drets d’explotació 
corresponents a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit 
territorial de l’Estat Espanyol. També es comprometen a adequar els originals 
del treball – si convingués - i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. Prèvia autorització de l’Ajuntament i en el cas que el treball 
no s’hagi publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en aquesta edició 
s’haurà de fer constar que el treball va rebre la Va Beca Raimon Bonal. 

 
14. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria pressuposa 

l’acceptació íntegra de totes les seves bases. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat de la despesa de dotació de la beca a 
l’existència de consignació pressupostaria adequada i suficient en l’exercici 
pressupostari corresponent.  
 
QUART.- Notificar l’adopció d’aquest acord al representant del Col·lectiu 
Raimon Bonal i de Falgàs.  
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords.  



 

 
 

 
11.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A 
ESTABLIR LES CONDICIONS DE PAS I LA GESTIÓ DE LA XARXA 
COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, 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. 
 
12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 FINS AL DIA 8 DE JULIOL DE 
2011 
 
Núm. Data Resum 

609 01/07/2011 Imposició primera multa P. Misericòrdia, núm. XX 
610 01/07/2011 Advertiment multes coercitives antic cinema Miramar 
611 01/07/2011 Resposta a la instància de la carpa de la Casa Roura 
612 01/07/2011 Autorització del Restaurant R. Pinar, XX 
613 01/07/2011 Autorització reducció jornada Sr. AME 
614 01/07/2011 Subvenció nominativa plaça mercat  
615 01/07/2011 Subvenció nominativa Unió de Botiguers 
616 01/07/2011 Contractació indefinida Sra. AGA 
617 01/07/2011 Contractació indefinida Sra. RCU 
618 05/07/2011 Canvi de cotxe del taxi del Sr. JAA 
619 06/07/2011 Canvi de designa advocats RCA 159/2011  
620 06/07/2011 Despeses setmanals 
621 06/07/2011 Llicències de gas naturals 
622 06/07/2011 Autorització circ Raluy 
623 06/07/2011 Denegació dia personal Sr. FTS 
624 07/07/2011 Baixes de padró. 
625 07/07/2011 Devolució fiances enderroc carrer Cedró, XX  
626 07/07/2011 Baixa mercat setmanal 
627 07/07/2011 Compareixença i designa advocats RCA 665/2010 B2 
628 08/07/2011 Vist i plau document modificació puntual pla parcial sector U1  
629 08/07/2011 Promoció d'una beguda a la R. Sant Domènec 
630 08/07/2011 Devolució fiances valors urbanístics obra carrer del Mar, XX  

 



 

 
 

13.- 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 20.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


