
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 19.55 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 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
 

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 21.07.11 
2) Aprovació relació de factures 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de juliol d’enguany 
4) Examen i aprovació bases específiques mestre d’adults en règim laboral 

temporal a temps parcial 
5) 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 

6) Acceptació ajut obres d’accessibilitat i condicionament de l’edifici de l’Escola 
de música 

7) Relació de decrets des del dia 11 fins al dia 15 de juliol 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 21.07.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 21 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  28 DE JULIOL DE 2011 
 
Vista la relació de despeses de data  28 de juliol de 2011, per import de 
13.459,45 €, 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 Tinència de l’Alcaldia d’hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 de juliol de 2011, per 
import de 13.459,45 €, corresponent a la relació F/2011/19 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2011/7 de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, per import de 544,07 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2011. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15  DE JUNY AL  15 DE JULIOL DE 2011 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de juny al 15 de juliol de 2011.   
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 



 

 
 

 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2011, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de quinze mil nou-cents dotze euros 
amb vint-i-quatre cèntims (15.912,24 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de  juny i el 15 de juliol de 2011, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil quaranta-nou euros amb 
cinquanta-un cèntims (2.049,51 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia  i amb quaranta-un euros amb seixanta-vuit cèntims 
(41,68 €)  corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Brigada d’Obres i Serveis, durant  el mes de juny de 2011. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents un euros amb cinquanta-
dos cèntims (401,52 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades 
per agents de la Policia local durant el mes de juny de 2011.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-cinc euros amb 
noranta-nou cèntims (225,99 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
juny de 2011.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-cinc euros amb vuitanta-un 
cèntim (65,81 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores de treball,  
per personal  de la Policia local durant el mes de juny de 2011. 
  
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat dos-cents vint-i-tres euros amb noranta-
vuit cèntims (223,98 €) corresponent al complement de festivitat, per treballar 
dies dels establerts en a la sectorial de la Policia Local, durant la Festa Major. 
 



 

 
 

SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2011. 
 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ  TEMPORAL, A TEMPS PARCIAL D’UN 
LLOC DE TREBALL DE MESTRE/A D’ADULTS, PER IMPARTIR EL CURS 
PER A LA PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE FP DE GRAU MITJÀ 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, per tal de donar majors oportunitats a les 
persones que volen presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de 
formació professional de grau mitjà, té previst planificar, organitzar i dur a terme 
un curs de preparació per a les proves d’accés a aquesta formació. 
 
La Diputació de Barcelona, en desplegament del Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2008-2011, va aprovar el 
règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
concertació, que regula les condicions generals de participació i de gestió en 
aquest àmbit. 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió de data 13  d’abril de 2011,  va aprovar 
els ajuts consistents en “Mesures formatives per lluitar contra la crisi” per a l’any 
2011, entre els que s’inclou un ajut ’Ajuntament de Canet de Mar, per import de 
7.500,00 € per dur a terme un curs per a la preparació per a les proves d’accés 
a  Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, essent el període 
d’execució de l’activitat el comprès des de l’1 d’octubre de 2011 fins al 30 d’abril 
de 2012. 
 
Atès que ambdues entitats han subscrit un conveni tipus de col·laboració per a 
la implementació de mesures formatives per lluitar contra la crisi (aprovat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, segons acord de la Junta de Govern Local de 
data 12 de maig de 2011) 
 
Atès que per poder dur a terme aquest projecte es fa necessari contractar a una 
persona amb la qualificació i la capacitació adequades per desenvolupar-lo de 
forma convenient. 
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest llocs 
de treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases que regiran la convocatòria per a la provisió, en 
règim laboral temporal, a temps parcial d’un/a mestre/a de l’escola d’adults 



 

 
 

Maria Saus i convocar  el corresponent concurs  per a la cobertura d’aquesta 
plaça. 

 
Bases que regiran la convocatòria per a la provisió, en règim laboral 
temporal, a temps parcial d’un/a mestre/a de l’escola d’adults Maria Saus. 
  
Primera. Objecte de la convocatòria  
 
És objecte de la present convocatòria la selecció d'un tècnic mig (grup A2) 
mitjançant el procediment concurs en torn lliure, que s'ha de proveir per raons 
justificades de necessitat i urgència, per caràcter laboral temporal, mitjançant un 
contracte per obra o servei a temps parcial, com a mestre/a de l’escola d’adults 
Maria Saus.  
 
Segona. Funcions  
 
Les funcions d'aquest lloc són, entre altres, les següents:  
  

o Impartir classes  al curs de preparació de les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mig i en especial de l’assignatura de llengua anglesa. 

o Programar els continguts i activitats de les matèries assignades. 
o Planificar el curs conjuntament amb la resta de l’equip docent. 
o Planificar i preparar el contingut i el material didàctic necessari per al 

desenvolupament de les classes. 
o Proposar activitats fora de l’horari escolar i fer-ne l’acompanyament. 
o Realitzar el seguiment dels alumnes mitjançant el control de 

l’assistència, accions de tutoria i entrevistes amb ells i les seves 
famílies.  

o Coordinar-se amb els diferents agents implicats en el projecte. 
o Assistir a la formació relacionada que es proposi des de l’Àrea 

d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
o Elaborar la memòria del curs. 
o I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
Tercera. Retribucions i jornada laboral  
 
Les retribucions i dedicació de l'aspirant que resulti seleccionat és la següent: 
 
- Dedicació: Dimarts i dijous de 15.30  a 20.45 i els divendres 16 a 20.30 hores, 
des del dia 1 d’octubre  de 2011 fins al dia 30 d’abril de 2012 
- Retribució bruta anual (a temps complert): 25.025,14 € 
 
Quarta. Requisits dels participants  
 
Per a ser admès a la realització de les proves selectives al lloc convocat serà 
necessari que els aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la 
presentació d'instàncies els següents requisits i condicions, que hauran de 
mantenir durant el procés selectiu:  
 
a) Ser espanyol/a, nacional d'Estat membre de la Unió Europea, o persona 
inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i 
ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de 



 

 
 

treballadors, d'acord amb el que preveu l'article 56 i següents de la Llei 7/2007, 
de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  
b) Tenir complerts els setze anys i no excedir en l'edat màxima de jubilació 
forçosa.  
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les 
corresponents funcions.  
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a 
les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a 
l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.  
e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes 
en la legislació vigent sobre la matèria.  
f) Comprometre's a prestar la promesa o jurament per càrrecs i funcions 
públiques que estableix el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.  
g) Estar en possessió d’una  diplomatura en  Ciències de l’Educació o  
Educació Social o bé  una llicenciatura, amb el Certificat d’Aptitud Pedagògica.  
Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la 
documentació que acrediti l'homologació i convalidació corresponent.  
h) Tenir el nivell C de català, equivalent o superior. Els aspirants que no ho 
acreditin en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de 
català a què es refereix la base 8a.  
 
Cinquena. Instàncies i documents a presentar  
 
Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-
ho mitjançant instància adreçada a l'alcalde de Canet de Mar,  el model 
normalitzat que estarà a disposició dels interessats en el Registre General de 
l'Ajuntament de Canet de Mar i en la pagina web municipal 
(www.canetdemar.cat), en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions exigides a la base quarta, i hauran d'anar 
acompanyades dels documents següents:  
- Fotocòpia del DNI.  
- Fotocòpia de la titulació acadèmica  
- Fotocòpia del certificat de nivell C de català.  
- Currículum Vitae.  
- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats 
per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base vuitena i 
sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin 
aportats en aquest moment.  
 
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals a partir de 
l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.   
 
Sisena. Llista d’admesos 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’alcalde dictarà resolució 
en el termini màxim de deu dies naturals, en la qual declararà aprovada la llista 
d'aspirants admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió. Aquesta resolució 
es publicarà a la pàgina web (www.canetdemar.cat), tot respectant el que 
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
En la mateixa resolució, es declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i 
data de realització de la primera prova.  



 

 
 

 
Setena. Òrgan de selecció  
 
El tribunal qualificador tindrà la següent estructura:  
- Presidenta: La tècnica d’Educació.   
- Vocal:  
* Les dues mestres d’adults de l’escola Maria Saus.  
- Secretari: la cap de Recursos Humans,  que actuarà, amb veu i sense vot.  
 
Així mateix estarà present en el Tribunal un membre un representant dels 
treballadors  amb veu però sense vot.  

Abstenció i recusació: Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal 
de conformitat a allò establert a l'article 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre de Règim jurídic i del procediment administratiu comú.  

Vuitena. Concurs de mèrits 
 
A) Prova de coneixements de la llengua catalana.  

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no acreditin 
documentalment els coneixements del nivell de català, d'acord amb el que es 
disposa a la Base 4a de les presents bases. Hauran d'acreditar els 
coneixements exigits mitjançant la realització d'una prova escrita i/o oral de 
coneixements de la llengua catalana del nivell C. La puntuació serà apte/no 
apte; i els aspirants declarats no aptes seran exclosos del procés selectiu.  

Els aspirants que acreditin mitjançant la presentació amb la instància que estan 
en possessió del certificat o equivalent que correspongui, no hauran d'efectuar 
aquesta prova.  

El Tribunal qualificador podrà demanar l'assistència tècnica del servei de suport 
de Normalització Lingüística  per a la realització i correcció dels exercicis 
d'aquesta prova.  

B)  Prova pràctica  
 
Consistirà en la resolució de dos casos pràctics (5 punts casdascun) relacionats 
amb la docència especialment dirigits a l’àmbit de les llengües inclosa 
l’estrangera. 

Es puntuarà entre 0 i 10 punts i la puntuació mínima per ser considerat apte 
serà de 5 punts.  

C) Valoració  de mèrits:  
 
Consistirà en la valoració dels mèrits dels aspirants degudament acreditats dins 
del termini de presentació d'instàncies d'acord amb el següent barem:  
 
 
 



 

 
 

 
a. Experiència professional:  
 

o Experiència acreditada en el desenvolupament de cursos de preparació 
de proves d’accés a cicles formatius de  grau mig i/o superior o cursos 
de preparació de proves de graduat en educació secundària (GES)
 , a raó de 0.5 punts per mes fins a 5 punts. 

o Experiència acreditada en la docència de la llengua anglesa,  no 
inclosa en l’apartat anterior, a raó de 0.5 punts per mes fins a 4 punts. 

o  Experiència acreditada en programes d’atenció als joves diferents dels 
valorats anteriorment,  a raó de 0.5 punts per mes fins a 3 punts.  

 
Per tal d'acreditar correctament l'experiència professional i als efectes de 
còmput del temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació 
presentada es desprengui les dades següents: data de l'alta i de baixa o bé 
acreditació de que encara es treballa, tipus de tasques realitzades i categoria 
professional. Per tant és recomanable presentar un informe de vida laboral, 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb el 
contracte o presa de possessió.  
 
b. Formació:  
 
1) Per assistència i aprofitament a accions formatives i de perfeccionament que 
tractin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies a desenvolupar, a 
criteri del Tribunal pel que fa la validesa segons el centre docent, d'acord amb 
el següent barem:  
Sense acreditació de la durada o inferiors a 10 hores: 0,10 punts.  
De 10 a 20 hores: 0,15 punts.  
De 21 a 40 hores: 0,30 punts.  
De 41 a 60 hores: 0,50 punts.  
Més de 60 hores: 0,75 punts.  
 
2) Certificats d'assistència, aprofitament a jornades/seminaris que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per jornada/seminari.  
 
La puntuació màxima en aquest apartat és de 3 punts.  
 
3. Entrevista personal:  
 
L’entrevista personal versarà sobre el currículum professional. L’òrgan de 
selecció podrà formular preguntes de caire professional per constatar la 
motivació pel lloc, l’experiència, els coneixements professionals i els mèrits 
al·legats.  
 
Es puntuarà fins a 5 punts 
 
El tribunal només citarà per a dur a terme l’entrevista personal, a aquells 
aspirants que en les fases anteriors hagin obtingut una puntuació igual o 
superior a 8 punts.  
 
L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les 
puntuacions obtingudes en el conjunt de la fases de concurs.  
 



 

 
 

Novena. Inici i desenvolupament de les proves  
 
Les proves s'iniciaran dins del mes de setembre de  2011.  
 
Desena. Resultat final i contractació  
 
Després d'efectuar la qualificació del procés de selecció, el tribunal 
confeccionarà i publicarà la llista dels aspirants que l'han superat, per ordre 
correlatiu segons la puntuació aconseguida en ordre descendent i elevarà 
l'anomenada relació a l’Alcaldia perquè formuli la  corresponent contractació.  
 
Onzena. Presentació de documents i nomenament  
 
L’aspirant requerit per a la seva contractació haurà de presentar, en el termini 
màxim de deu dies naturals, la següent documentació:  
a) Una declaració responsable de no estar afectat per cap dels motius 
d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/84, de 26 de desembre, o, en el seu 
cas, sol·licitud de compatibilitat.  
b) Número d'Afiliació a la Seguretat Social i Número de Compte Corrent.  
 
Dotzena. Impugnacions  
 
Aquesta convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats 
d'aquestes i de l'actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en 
els casos i en la forma previstos en la Llei 30/1992, de LRJPAC i altres normes 
d'aplicació.  

 
SEGON: Publicar les bases en el BOP seguint el procediment establert en la 
normativa abans referenciada per desenvolupar les proves de selecció per 
cobrir aquest lloc de treball. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
 
5.- 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 
 
Atès que el Pla Estratègic Maresme 2015, en el marc de la línia d’actuació “Un 
Maresme AMB Barcelona”, contempla la millora de l’eficiència de l’administració 
pública generant sinèrgies i economies d’escala per garantir una oferta de 
serveis de qualitat als ciutadans. En aquest sentit, una de les actuacions 
estratègiques que s’està duent a terme és la planificació i construcció d’una 
xarxa troncal de banda ampla al Maresme. 
 
Atès que els temps actuals i l’esdevenidor immediat empenyen a no demorar un 
projecte que situarà la comarca del Maresme com a referent en l’àmbit de les 
xarxes de nova generació (NGN).  
 



 

 
 

Atès que en l’era de la societat de la informació, que emergeix com a 
paradigma d’estructuració de les relacions econòmiques, socials i culturals de 
les societats complexes, la disponibilitat d’infraestructures de comunicació de 
nova generació és un requisit indefugible per a la competitivitat de les 
empreses, l’eficàcia de les organitzacions i el benestar dels ciutadans. Els 
territoris que no s’adeqüin a les dinàmiques generades per la realitat actual, 
veuran llurs oportunitats de posicionament i diferenciació dramàticament 
minvades. 
 
Atès que altres projectes d’ambició nacional, com el Gestor d’Infraestructures 
de Telecomunicacions de Catalunya, no preveuen a curt termini el 
desplegament massiu de fibra òptica al Maresme. El projecte de xarxa de 
banda ampla comarcal ve a avançar aquest desplegament amb criteris de 
complementarietat a l’estratègia de país. 
 
Atès que la conseqüència immediata de la disposició d’una xarxa comarcal de 
fibra òptica al servei de les administracions locals del Maresme és la d’oferir 
connectivitat amb un ample de banda fins ara insospitat i a un preu 
extremadament competitiu, que a l’ensems serveixi de base per a la construcció 
de xarxes d’àrea metropolitana (MAN) als ajuntaments de la comarca. Però no 
s’aturen aquí les potencialitats. Sobre la connectivitat en sentit estricte, es 
poden sol·lapar múltiples capes de serveis de valor afegit que incrementen la 
capacitat d’interconnexió i d’interoperativitat entre les seus municipals, els 
ajuntaments i el propi Consell Comarcal. A tall d’exemple, compartir la 
centraleta, els serveis de hosting i de helpdesk, o agregar la demanda de 
telecomunicacions a través de la xarxa, suposa la obtenció d’estalvis en els 
costos econòmics, d’oportunitat i de transacció mercès a l’aprofitament de les 
economies d’escala. 
 
Atès que a banda dels serveis destinats a l’autoprestació pública, s’enceta 
també la possibilitat d’incentivar els operadors del mercat majorista per tal que 
ofereixin de forma generalitzada serveis de connectivitat basada en fibra òptica 
a les empreses ubicades als polígons industrials i als ciutadans dels municipis 
del Maresme (FTTH). La capil·laritat de la xarxa quedaria així completada. 
 
Atès que l’instrument que ha de possibilitar la gestió eficaç i eficient de la xarxa 
comarcal de banda ampla del Maresme, prendrà la forma d’un partenariat 
públic-privat (PPP) encarregat de: 
 
a) Gestionar, mantenir i desplegar la xarxa de banda ampla pública comarcal i 
local així com la xarxa aportada pel soci privat. La gestió inclou, amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu, les tasques d’operació i manteniment de la xarxa global 
i les relacions comercials amb el mercat majorista. 
 
b) Dur a terme les inversions necessàries per tal de procedir al 
desenvolupament i establiment de la banda ampla als centres d’activitat 
econòmica del Maresme d’acord amb els objectius de desenvolupament 
econòmic i social del Maresme que es defineixin estratègicament. 



 

 
 

 
c) Planificar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions de 
les diferents administracions públiques del territori, així com proporcionar 
assessorament tècnic a aquestes. 
 
d) Dissenyar estratègies de futur, analitzar la viabilitat de projectes de 
telecomunicacions, i elaborar propostes de planificació d'infraestructures, 
sistemes i serveis de telecomunicacions. 
 
e) Promoure la disponibilitat d'infraestructures de telecomunicacions de qualitat 
i a preus assequibles al Maresme. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme, el qual es transcriu a continuació: 
 

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 
 
Mataró, 16 de març de 2011 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el senyor Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del 
Maresme. 
I d’altra part, el senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de Canet de Mar. 
 
Les parts, en la qualitat amb què cadascuna intervé, es reconeixen 
recíprocament la 
capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest efecte: 
 
EXPOSEN: 
 
PRIMER.- El Pla Estratègic Maresme 2015, en el marc de la línia d’actuació “Un 
Maresme AMB Barcelona”, contempla la millora de l’eficiència de l’administració 
pública generant sinèrgies i economies d’escala per garantir una oferta de 
serveis de qualitat als ciutadans. En aquest sentit, una de les actuacions 
estratègiques que s’està duent a terme és la planificació i construcció d’una xarxa 
troncal de banda ampla al Maresme. 
 
SEGON.- Els temps actuals i l’esdevenidor immediat empenyen a no demorar un 
projecte que situarà la comarca del Maresme com a referent en l’àmbit de les 
xarxes de nova generació (NGN). En efecte, en l’era de la societat de la 
informació, que emergeix com a paradigma d’estructuració de les relacions 
econòmiques, socials i culturals de les societats complexes, la disponibilitat 
d’infraestructures de comunicació de nova generació és un requisit indefugible 
per a la competitivitat de les empreses, l’eficàcia de les organitzacions i el 
benestar dels ciutadans. Els territoris que no s’adeqüin a les dinàmiques 
generades per la realitat actual, veuran llurs oportunitats de posicionament i 
diferenciació dramàticament minvades. 



 

 
 

 
TERCER.- Altres projectes d’ambició nacional, com el Gestor d’Infraestructures 
de Telecomunicacions de Catalunya, no preveuen a curt termini el desplegament 
massiu de fibra òptica al Maresme. El projecte de xarxa de banda ampla 
comarcal ve a avançar aquest desplegament amb criteris de complementarietat a 
l’estratègia de país. 
 
QUART.- La conseqüència immediata de la disposició d’una xarxa comarcal de 
fibra òptica al servei de les administracions locals del Maresme és la d’oferir 
connectivitat amb un ample de banda fins ara insospitat i a un preu 
extremadament competitiu, que a l’ensems serveixi de base per a la construcció 
de xarxes d’àrea metropolitana (MAN) als ajuntaments de la comarca. Però no 
s’aturen aquí les potencialitats. Sobre la connectivitat en sentit estricte, es poden 
sol·lapar múltiples capes de serveis de valor afegit que incrementen la capacitat 
d’interconnexió i d’interoperativitat entre les seus municipals, els ajuntaments i el 
propi Consell Comarcal. A tall d’exemple, compartir la centraleta, els serveis de 
hosting i de helpdesk, o agregar la demanda de telecomunicacions a través de la 
xarxa, suposa la obtenció d’estalvis en els costos econòmics, d’oportunitat i de 
transacció mercès a l’aprofitament de les economies d’escala. 
 
CINQUÈ.- A banda dels serveis destinats a l’autoprestació pública, s’enceta 
també la possibilitat d’incentivar els operadors del mercat majorista per tal de que 
ofereixin de forma generalitzada serveis de connectivitat basada en fibra òptica a 
les empreses ubicades als polígons industrials i als ciutadans dels municipis del 
Maresme (FTTH). La capil·laritat de la xarxa quedaria així completada. 
 
SISÈ.- L’instrument que ha de possibilitar la gestió eficaç i eficient de la xarxa 
comarcal de banda ampla del Maresme, prendrà la forma d’un partenariat públic-
privat (PPP) encarregat de: 
 
a) Gestionar, mantenir i desplegar la xarxa de banda ampla pública comarcal i 
local així com la xarxa aportada pel soci privat. La gestió inclou, amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu, les tasques d’operació i manteniment de la xarxa global i 
les relacions comercials amb el mercat majorista. 
 
b) Dur a terme les inversions necessàries per tal de procedir al desenvolupament 
i establiment de la banda ampla als centres d’activitat econòmica del Maresme 
d’acord amb els objectius de desenvolupament econòmic i social del Maresme 
que es defineixin estratègicament. 
 
c) Planificar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions de les 
diferents administracions públiques del territori, així com proporcionar 
assessorament tècnic a aquestes. 
 
d) Dissenyar estratègies de futur, analitzar la viabilitat de projectes de 
telecomunicacions, i elaborar propostes de planificació d'infraestructures, 
sistemes i serveis de telecomunicacions. 
 
e) Promoure la disponibilitat d'infraestructures de telecomunicacions de qualitat i 
a preus assequibles al Maresme. 
 
Per tot això, les parts estimen convenient formalitzar aquest conveni, d’acord 
amb les següents 



 

 
 

 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni establir els termes i condicions que regularan la 
col·laboració entre les parts per a facilitar el desplegament de la xarxa comarcal 
de banda ampla del Maresme. 
 
SEGONA.- Compromisos de les parts 
 
2.1.- El Consell Comarcal del Maresme es compromet a: 
 
- Planificar el desplegament per fases de la xarxa comarcal de banda ampla del 
Maresme, consensuant el traçat amb els ajuntaments implicats. 
- Construir al seu càrrec la primera fase de la xarxa comarcal de banda ampla del 
Maresme. 
- Deixar un punt de connexió de la xarxa comarcal a un dels equipaments 
municipals. 
- Posar a disposició dels ajuntaments la xarxa comarcal per tal de què 
l’Ajuntament desplegui i/o estengui la seva xarxa MAN. 
- Constituir una empresa d’economia mixta encarregada de gestionar, mantenir i 
desplegar la xarxa comarcal de banda ampla i realitzar les inversions 
necessàries per estendre la banda ampla a zones sensibles per a l’ activitat 
econòmica. 
- Compensar als ajuntaments per la utilització d’elements d’infraestructura 
municipal en valor equivalent a l’estalvi que generen mitjançant trams addicionals 
d’interès pel municipi i/o per l’extensió de la infraestructura de la xarxa comarcal. 
 
2.2.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
- Autoritzar l’ús de les infraestructures municipals per al desplegament de la 
xarxa comarcal i les connexions necessàries per a l’estesa de la banda ampla a 
zones d’interès pel desenvolupament econòmic del territori. 
- Identificar el punt de connexió de la xarxa comarcal al municipi. 
- Oferir un espai adient per a la instal·lació de l’equipament (local tècnic). 
- Atorgar les llicències i permisos municipals pertinents pel desplegament en 
l’àmbit municipal amb la celeritat necessària que garanteixi la continuïtat de les 
obres. 
- Posar a disposició del Consell Comarcal del Maresme informació rellevant pel 
desplegament: carrers en garantia o no viables, obres i actuacions municipals 
previstes, seccions tipus de rasa, condicions per la presentació de llicències i 
nombre de brigades simultànies, serveis que discorren pels carrers, etc. 
- Compartir la cartografia municipal, facilitant la identificació i ubicació de les seus 
públiques i dels serveis municipals per evitar afeccions per les obres de la xarxa 
comarcal. 
- Garantir la col·laboració dels serveis locals de policia/guàrdia urbana i/o brigada 
municipal per la realització de les obres, en la mesura de les possibilitats de 
l’Ajuntament. 
- Facilitar l’assistència, col·laboració i coordinació amb els serveis tècnics 
municipals per atendre les contingències que sorgeixin en el desplegament de la 
xarxa comarcal a través del municipi. 
 



 

 
 

QUARTA.- Comissió de seguiment 
 
Es podrà crear, si s’escau, una comissió mixta de seguiment, amb caràcter 
executiu, per a la resolució de les qüestions que es plantegin amb motiu de la 
interpretació i el compliment dels pactes assolits. La composició concreta 
d’aquesta comissió es determinarà de mutu acord en el moment en què sigui 
creada. 
 
CINQUENA.- Termini de vigència 
 
El present conveni produeix efectes des de la data de la seva signatura fins el 31 
de desembre de 2011. S’entendrà prorrogat anualment si cal de les parts el 
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a l’acabament del termini de 
vigència. 
 
SISENA.- Causes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per alguna de les causes següents: 
 
a) Per l’acompliment del termini pactat. 
b) Per la realització del seu objecte. 
c) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
d) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del 
conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli 
una sol·licitud en 
aquest sentit davant l’altra part. 
e) Per avinença de les parts signatàries. 
f) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part 
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució. 
 
SETENA.- Resolució de les qüestions litigioses i jurisdicció 
 
Com hem assenyalat abans, la Comissió de seguiment serà l’encarregada 
resoldre les qüestions que es plantegin en motiu de la interpretació i el 
compliment de les estipulacions del present conveni. 
 
Tot i així, si alguna de les parts no estigués conforme amb les decisions 
d’aquesta comissió, podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa – 
administrativa o emprendre les mesures que consideri oportunes. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 



 

 
 

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar el Consell 
Comarcal del Maresme, per establir les condicions de pas i la gestió de la xarxa 
comarcal de banda ampla del Maresme. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT PER DUR A TERME TREBALLS DE 
CONDICIONAMENT I ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI QUE OCUPA 
L’ESCOLA DE MÚSICA DE CANET.  
 
Atès que en data 15 de novembre de 2009 es va signar un nou conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per la cessió d’ús de l’edifici situat al passeig de la Misericòrdia número 13 per 
continuar duent-hi a terme l’activitat d’Escola de Música, el qual es vigent fins al 
15 de novembre de 2013. 
 
Vist que l’Escola de Música de Canet amb la finalitat de poder sol·licitar 
l’autorització de l’escola al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya va posar de manifest la necessitat de dur a terme obres de 
condicionament i accessibilitat a l’edifici que ocupa l’escola de música.  
 
Atès que en data 10 de juliol de 2009 es va trametre una carta de l’Alcaldia a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona en la qual se sol·licitava la realització 
del projecte d’obres per millorar l’accessibilitat de l’edifici i la realització de les 
mateixes. 
 
Vist que en data 4 d’agost de 2010 es va rebre informe de la Subdirecció 
d’Edificació  relatiu a la visita tècnica a l’edifici de l’Escola de Música de Canet. 
 
Atès que en data 14 de març de 2011 es va rebre notificació sobre el 
compromís de preacordar i desenvolupar conjuntament els treballs de 
condicionament i accessibilitat de l’escola de música per import d’111.850 € a 
través del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
 
Vist que per fer efectiva l’aportació, les necessitats preacordades s’han de 
formalitzar administrativament al llarg de l’any d’inici i que per això la Diputació 
de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments el formularis de tramitació de 
preacord a través de l’adreça d’internet http://www.diba.cat/seep.  
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de maig de 
2011 va acordar incoar un expedient per l’aprovació de conveni o atorgament 
de subvenció per dur a terme treballs de condicionament i accessibilitat a 
l’edifici que ocupa l’escola de música de Canet. 
 



 

 
 

Vist que s’ha tramitat la documentació relativa als preacords que calia 
formalitzar, restant pendent la documentació tècnica que depèn de la redacció 
del projecte. 
 
Atès que s’ha rebut notificació de la Diputació de Barcelona, relatiu al decret 
dictat per la Presidència en funcions de data 07/07/2011 pel qual s’aprova 
l’atorgament, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Municipis de Qualitat 
2008-2011, de l’ajut següent: 
 

Dades de l’actuació 
Codi XBMQ 11/X/77944 
Ens local Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Actuació Treballs de condicionament i accessibilitat de l’escola de música 
Periodificació 
de l’aportació 

Any 2008 0€ 
0€ 
0€ 
111.850,00€ 
0€ 

Any 2009 
Any 2010 
Any 2011 
Any 2012 
Any 2013 0€ 
Total suport 111.850,00€  

Tipus de 
suport 

Suport econòmic  

Centre 
Gestor 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
Vista la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acceptació de l’ajut per dur a terme treballs de 
condicionament i accessibilitat de l’escola de música per import de 111.850,00€ 
  
SEGON.- Notificar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de l’ajut mitjançant 
el formulari XG-0102 d’”Acceptació d’ajut”.  
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 FINS AL DIA 8 DE JULIOL DE 
2011 
 
Núm. Data Resum 

631 11/07/2011 Llicència de Gas Natural 
632 12/07/2011 Concurs de paelles club botxes 
633 12/07/2011 Incoació expedients trànsit 
634 12/07/2011 Imposició sanció persones físiques 
635 12/07/2011 Decret instal·lació circ de Catalunya 
636 12/07/2011 Lloguer envelat Moixons Llepafils 
637 12/07/2011 Autorització acampada Bitxus 



 

 
 

Núm. Data Resum 
638 12/07/2011 Autorització ús cuina ERC 
639 12/07/2011 Contracte menor, assessorament urbanístic 
640 13/07/2011 Manteniment ascensors avinguda Maresme 
641 13/07/2011 Organització fira modernista Comediants  
642 13/07/2011 Llicències Enher 
643 13/07/2011 Despeses setmanals 
644 14/07/2011 Convocatòria subvencions arts escèniques 2011 
645 14/07/2011 Calendari escola bressol  
646 14/07/2011 Amics del ball 
647 14/07/2011 Art grup dels vents 
648 14/07/2011 Gran nit de la sardana 
649 14/07/2011 Targes d'aparcament 
650 14/07/2011 Targes d'aparcament 
651 14/07/2011 Modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit 
652 15/07/2011 Registre unió civil  
653 15/07/2011 Llicències gas natural 
654 15/07/2011 Concessió subvencions nominatives a entitats  
655 15/07/2011 Requeriment platja club Vela 

 
8.- 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 19.55 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


