
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 D’OCTUBRE DE 2013 

 
 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 10.10.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Acceptació suport tècnic cofinançat per part de la Gerència de Serveis de 

Turisme de la Diputació de Barcelona, per a la realització de l’estudi Millora 
integral de les platges de Canet de Mar 

4) Aprovació actualització cànon explotació bar pavelló municipal d’esports 
5) Aprovació conveni cessió ocupació terreny a Endesa per instal·lació CT al 

rial dels Oms 
6) Aprovació adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de 

Residus de Catalunya i Ecoembes per a la recollida selectiva 
d’escombraries 



 

7) Aprovació conveni col·laboració econòmica amb el Consell Comarcal del 
Maresme per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i 
integració de persones estrangeres immigrades per al 2013, en el marc del 
contracte programa 2013 

8) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al 
curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles formatius de formació 
professional de grau superior 

9) Concessió llicència primera ocupació construcció caseta pera ús agrícola a 
la parcel·la xx del polígon x – torrent Cap de Bou 

10) Relació de decrets des del dia 30 de setembre fins al dia 4 d’octubre de 
2013 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10.10.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 d’octubre de 2013 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 la relació de despeses de data 17 d’octubre de 2013, de l’Ajuntament per 
import de 30.012,03 €, 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 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
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 i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 17 d’octubre de 2013, per 
import de 30.012,03 €, corresponent a la relació F/2013/32 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013. 
 
  



 

3.- ACCEPTACIÓ SUPORT TÈCNIC COFINANÇAT, PER PART DE LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI “MILLORA INTEGRAL 
DE LES PLATGES DE CANET DE MAR” 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Turisme és l'àmbit de la Gerència de Serveis de 
Turisme de la Diputació de Barcelona que centra la seva actuació en el suport 
al món local en matèria de turisme incidint en el camp del coneixement, de la 
planificació turística del territori mitjançant la realització de treballs, activitats, 
assessoraments, intervencions directes sobre recursos, a través de la 
implantació de noves infraestructures i el suport a l'estructuració de nous 
productes turístics com a promoció global i econòmica del territori. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Turisme  de la Diputació de Barcelona, posa a 
l’abast dels ens locals suport tècnic cofinançat per poder porta a terme 
projectes que contribueixin a millorar i potenciar el potencial turístic dels 
municipis de la província. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per potenciar el seu atractiu turístic, té 
interès en  optimitzar la gestió de l’espai públic de les platges i, d’aquesta 
manera aconseguir major satisfacció dels usuaris i el conseqüent augment dels 
ingressos dels agents públics i privats. 
 
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, 
preveu la sol·licitud de suport tècnic cofinançat per la realització de Projectes de 
Millora integral de les platges. 
 
Atès que mitjançant Decret 716/2013 de 20 de juny de 2013 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de de suport tècnic 
cofinançat per part de la Diputació de Barcelona per portar a terme el Projecte 
integral de millora de les platges de Canet de Mar, amb un cost total de 
21.780,- € (vint i un mil set-cents vuitanta euros). 
 
Atès que la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 4 de setembre de 2013 l’atorgament de 
l’esmentat suport tècnic cofinançat i l’adjudicació del contracte que se’n deriva, 
de conformitat amb la proposta del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, 
Comerç, Indústria, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el suport tècnic cofinançat per part de la Diputació de 
Barcelona per portar a terme el Projecte integral de millora de les platges de 
Canet de Mar, amb un cost total de 21.780,- € (vint i un mil set-cents vuitanta 
euros) i una aportació de la Diputació de 14.507,90 € (catorze mil cinc-cents set 
amb noranta euros). 
 
SEGON.-  Distribuir el pagament de 7.260,- € (set mil docents seixanta euros) 
corresponent a l’aportació municipal del 33,3% del cost amb càrrec a la partida 



 

42 31303 22710 del pressupost de l’ajuntament de Canet de Mar per a l’any 
2013, prèvia presentació de factura.  
 
TERCER.- Comprometre’s a transferir a la Diputació, mitjançant l’ingrés en el 
seu compte general (2013 0646 14 0200127175), en el termini de tres mesos, a 
comptar des de la data de recepció del lliurament definitiu dels treballs, l’import 
de 7.260€ que es correspon al percentatge de finançament assumit. 
 
QUART.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON EXPLOTACIÓ BAR PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juliol de 2011, va 
acordar 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, de conformitat amb el plec clàusules 
administratives que també es van aprovar en el mateix acord. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011 
va acordar adjudicar l’esmentada concessió al senyor TPV, amb un cànon 
anual de 4.800,00 €/any, el qual s’ha de satisfer entre els dies 1 i 10 del mes 
d’octubre de cada any. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va formalitzar la concessió 
privativa de domini públic adjudicada al Sr. TPV. 
 
Atès que en la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat 
en un import equivalent a l’índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de 
l’IPC en el mes de setembre és d’un 0,5%. 
 
Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports és de 24,94 euros, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana i Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports en 24,94 euros, 
import equivalent a l’augment del 0,5% que ha experimentat l’IPC en aquest 
últim període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 5.012,14 euros com a cànon anual per a l’explotació 
del servei de bar al pavelló municipal d’esports fins al 15 de setembre de 2014.  



 

 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon 
corresponent al període 16/09/2013 a 15/09/2014 per un import total de 24,94 
€, en concepte d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum 
a Catalunya publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a setembre de 2013. 
                                                                                                            
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals a tots els efectes. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ OCUPACIÓ TERRENY A ENDESA PER 
INSTAL·LACIÓ CT AL RIAL DELS OMS 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, és propietària de la finca núm. 9964 
inscrita al Registre de la Propietat al volum 2087, llibre 227 de Canet de Mar, 
foli 127. 
 
Atès que Visoren, SL, és l’adjudicatària del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges dotacionals al 
rial dels Oms, s/n. 
 
Atès que Visoren, SL, ha sol·licitat a la beneficiària de l’autorització un 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió, de les característiques 
esmentades en l’article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, 
servei que requereix la instal·lació, en l’esmentada fica, d’un centre de 
transformació prefabricat PFU4 situat en l’emplaçament indicat per l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb ENDESA, DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU, el text literal del qual és el següent: 
 

“Canet de Mar, __ d’octubre de 2013. 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF núm. P–0803900J, domiciliat 
a Canet de Mar, c/ Ample, 11-13, i en el seu nom i com Alcalde el Sr. Jesús 
Marín Hernàndez amb DNI núm. xxxxx. 
 
I VISOREN, SL, amb NIF núm. B64044951, domiciliada a Barcelona, carrer 
Palomar, 34 CP 08030, i, en el seu nom i com a representant el Sr. RRL, amb 
NIF núm. xxxxx, en la seva condició d’Apoderat de l’esmentada entitat, les 
facultats del qual declara que no li han estat revocades, ni modificades, i resulten 
del Ple d’aquesta corporació en data 09 de juliol de 2011. 
 
I de l’altra, ENDESA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, amb NIF núm. B-
82846817, com a empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a 
l’efecte del present conveni, a Barcelona, Av. Vilanova, 12, i en el seu nom i 
representació el Sr. ARM, amb DNI núm. xxxxx, com a responsable de nous 
subministraments de la Divisió Catalunya Oriental, amb facultats suficients per 



 

aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de 
Madrid, D. FJG del Río, en data 03 de juliol de 2012 núm. 1344 del seu protocol.  
 
Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per a 
aquest acte i, 
 
EXPOSEN 
 
1r. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, és propietari en ple dret de la finca núm. 
9964 inscrita al Registre de la Propietat al volum 2087, llibre 227 de Canet de 
Mar, foli 127, on s’ha d’ubicar el centre de transformació prefabricat PFU4 per 
alimentar el subministrament elèctric de l’edifici d’habitatges dotacionals del que 
és concessionària Visoren, SL. 
 
2n. Que Visoren, SL, com a concessionària del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges dotacionals al 
carrer rial dels Oms, s/n de Canet de Mar, ha sol·licitat a Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, un subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió, de les 
característiques esmentades en l’article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de 
desembre, servei que requereix la instal·lació, en la mencionada finca, d’un 
centre de transformació prefabricat PFU4 situat en l’emplaçament acceptat entre 
els atorgants que s’indica en el plànol que s’adjunta firmat per ambdues parts. 
 
3r. Que amb aquesta finalitat els aquí compareixents, en la qualitat amb què 
actuen, subscriuen el present conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza a Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, o a qui en un futur podés substituir-la, a que de forma gratuïta 
pugui ocupar la part de l’esmentada finca, concretament l’espai assenyalat en 
color en el plànol citat a l’expositiu 2 del present conveni, i col·locar-hi els suports 
i tots els elements propis d’un centre de transformació prefabricat PFU4, incloent-
hi els transformadors i els senyals d’identificació, localització i seguretat que 
s’estimin necessaris i a poder-hi realitzar les obres d’ampliació, conservació, 
manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i que 
siguin imposades per les necessitats del servei. En cas que s’haguessin de 
realitzar obres d’ampliació, caldrà autorització prèvia de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Així mateix, autoritza les entrades i sortides dels cables d’alta i baixa tensió, aeris 
i/o subterranis que alimenten l’esmentat centre i que en derivin, per al normal 
desenvolupament de la xarxa des del límit de la finca de la seva propietat fins al 
local on es troba instal·lat l’esmentat centre, d’acord amb el traçat indicat en el 
plànol que signat per les parts s’uneix a aquest conveni per formar-ne part del 
mateix i podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme. 
  
SEGON. La companyia distribuïdora deixarà una reserva al nou centre de 
transformació de 150 kW per al subministrament elèctric del futur equipament 
municipal a instal·lar a la parcel·la on es col·loca el centre de transformació. 
L’Ajuntament de Canet de Mar no haurà de demanar cap nova sol·licitud de nou 
subministrament a la companyia distribuïdora per aquest futur equipament 



 

municipal, sempre que no superi la potència màxima reservada i es connecti a la 
CGP col·locada al costat del centre de transformació amb aquesta finalitat. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Canet de Mar conservarà la titularitat i ple domini del 
terreny esmentat a l’expositiu 1 d’aquest conveni, cedint a Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, el lliure ús i gaudi de la part ocupada per les instal·lacions i, sense 
que se’n repercuteixi renda o quantitat de cap classe per qualsevol concepte.  
 
Les instal·lacions existents a l’interior del mencionat centre de transformació del 
Client i que conformen la xarxa elèctrica de distribució d’Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, la qual n’assumirà la seva conservació, manteniment i reparació i 
podrà disposar-se dins i per a la seva xarxa de distribució. 
 
QUART. Endesa Distribución Eléctrica, SLU, podrà connectar nous clients sobre 
les instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi 
necessàries per a assegurar-ne el servei. 
 
CINQUÈ. Pel present conveni, i d’acord amb el que disposa la Ley 54/1997, de 
27 de novembre, del Sector Eléctrico, i el R.D. 1955/00 que la desenvolupa, 
l’Ajuntament de Canet de Mar constitueix servitud de pas aeri / subterrani pel 
servei d’energia elèctrica, sobre el terreny de la seva propietat relacionat en 
l’expositiu 1, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho 
regula, i en benefici de les instal·lacions objecte d’aquest conveni, l’Ajuntament 
de Canet de Mar trasllada a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, o a qui en un 
futur podés substituir-la, totes les servituds, permisos i autoritzacions preexistents 
a favor de les instal·lacions. 
 
SISÈ.- Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de 
transformació prefabricat PFU4, l’Ajuntament de Canet de Mar i Visoren, SL, 
autoritzen a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, perquè el personal d’Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU, o a qui en un futur podés substituir-la i al de les 
empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, tingui accés lliure i directe al 
centre de transformació i altres instal·lacions elèctriques, en tot moment i durant 
les 24 hores del dia. 
 
El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense sense necessitat d’una 
autorització específica en cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel 
personal indicat en el paràgraf anterior a l’efecte i amb l’objecte de: 
 
Que pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació 
i/o modificació que vinguin imposades per les necessitats del servei, en les 
instal·lacions existents en el local, així com dels cables d’alta i baixa tensió que 
alimentin el centre i que es derivin del mateix. 
  
Que pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en 
l’esmentat centre, inclosos els transformadors, així com dels cables aeris i / o 
subterranis que entrin i/o surtin del mateix, realitzant a l’efecte quines operacions 
i treballs siguin necessaris.  
 
SETÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar consignarà l’existència i l’íntegre contingut 
del present document i les servituds constituïdes en qualsevol altre conveni o 
escriptura que pugui concertar amb tercers i que afectés la propietat, l’ús i gaudi 
de l’esmentada finca i imposarà als tercers que puguin adquirir qualsevol 



 

d’aquests drets, el compromís de complir i respectar tots els pactes d’aquest 
conveni. 
 
Així mateix l’Ajuntament de Canet de Mar i Visoren, SL, autoritzen a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU que sense que hi hagi cap contraprestació, 
pugui cedir per qualsevol títol, prèvia autorització municipal, que només podrà 
denegar-se per raons de legalitat i no d’oportunitat, els drets i obligacions 
dimanants d’aquest conveni a favor d’una altra entitat dedicada a la distribució 
d’energia elèctrica. 
 
VUITÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i 
força d’una escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les 
dues parts, es pugui elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la 
formalització a càrrec del peticionari. 
 
NOVÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten 
expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni per a l’ocupació d’un terreny per a la instal·lació 
d’un centre de transformació prefabricat PFU4 (68672) així com la corresponent 
constitució d’una servitud de pas pel servei d’energia elèctrica, a signar entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, Visoren, SL i Endesa Distribución Eléctrica, SL, 
Unipersonal, el text del qual el trobem a la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde president per signar tots els acords que es creguin 
oportuns per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
6.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBES PER A LA 
RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 
2005, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i el consell comarcal del Maresme, per a la recollida selectiva de paper i 
cartró, envasos i vidre, amb efectes des del dia 2 de maig de 2005. 
 
SEGON.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les societats ECOEMBES I ECOVIDRIO per poder participar 
voluntàriament al sistema integrat de gestió d’envasos, a partir del dia 2 de maig 
de 2005, el contingut del qual és el següent: 
 



 

“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA 
SOCIETAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 
 
A la ciutat de Barcelona, a ______ de ______ de 2005 
 
REUNITS 
 
El senyor MHC en la seva qualitat de gerent de l’Agència de Residus de 
Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, núm. x de Barcelona, i amb número 
de NIF xxxxx. 
 
El senyor Joaquim Mas i Rius, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, amb domicili al carrer Ample, 11, i amb número de NIF xxxx 
 
El senyor MOS, obrant en nom i representació de l’empresa Ecoembalajes 
España, SA (en endavant Ecoembes) en la seva qualitat de director general, 
amb domicili al carrer Orensa x de Madrid i amb número de NIF xxxxxx 
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte constant la 
seva acreditació i 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER.- Que en l’àmbit de l’Ajuntament de Canet de Mar hi ha desplegats 
sistemes de recollida selectiva i recuperació d’envasos d’acord amb el que 
preveu el programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC). 
 
SEGON.- Que l’Agència de Residus de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de 
Mar i Ecoembes subscriuen el present conveni d’adhesió al conveni marc. 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTIU 
El present acord té com a objectiu l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració signat entre Ecoembes i l’Agència de Residus de 
Catalunya el 4 de novembre de 2004. 
 
SEGON.- COMPROMISOS 
Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet a tots els 
compromisos, les condicions i els pactes del conveni signat el 4 de novembre de 
2004 entre Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya, així com als seus 
annexos i a l’addenda que completa el conveni marc. 
 
TERCER.- VIGÈNCIA I DURADA 
La durada d’aquest conveni coincidirà amb el període fixat d’autorització del 
Sistema integrat de gestió d’Ecoembes a Catalunya. 
 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen el present 
conveni, per triplicat i en el lloc i dia assenyalats en l’encapçalament. 

 
TERCER.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació 
definitiva del pressupost per a l’exercici 2005. 



 

 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, perquè signi tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
Atès que el dia 12 de maig de 2009 es va signar un nou conveni de 
col·laboració entre la societat ECOEMBES i l’Agència de Residus de Catalunya 
pels anys 2009-2013. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en data 1 d’octubre de 2009, va acordar el 
següent: 
 

PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
Ecoembes per poder participar voluntàriament al sistema integrat de gestió 
d’envasos. 
 
SEGON.- L’adhesió a aquest conveni queda condicionada a l’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2010. 
 
TERCER.- Facultar la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància, perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
Atès que aquest passat mes de juliol es va signar el 4t conveni de col·laboració 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembes corresponent al 
període 2013-2018. 
 
Atès que per poder gaudir dels ingressos que proporciona la recollida selectiva 
dels envasos lleugers i de cartró-paper que duu a terme l’Ajuntament de Canet 
de Mar i que gestiona Ecoembes des del maig del 2005, gràcies a l’adhesió al 
conveni d’aquest municipi. 
 
Vist el model de conveni d’adhesió a signar per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI D’ADHESIÓ DEL CONVENI MARC FIRMAT ENTRE L’AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBES 2013-2018 
 
Mitjançant el present Conveni, l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant Entitat 
local) s’adhereix al Conveni Marc de Col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i Ecoembes, participant d’aquesta forma en el Sistema Integrat 
gestionat per Ecoembes, segons el disposat en l’article 9 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei d’envasos, assumint tots els compromisos definits en 
el mateix. 
 
En concret, l’Entitat local Canet de Mar assumeix els següents 
 

 
 

COMPROMISOS 
 



 

1. Coneixement del Conveni marc 
 
L’entitat local manifesta conèixer el contingut del Conveni marc, inclosos tots 
els seus Annexos, restant obligada pel seu contingut en allò que sigui 
d’aplicació en funció del règim competencial de gestió aplicable. 

 
2. Vigència i resolució del Conveni d’adhesió 

 
El present conveni entra en vigor amb la firma del mateix i la seva durada és 
fins a la data en què expiri el conveni marc al qual s’adhereix. 
 
En el cas de pròrroga del conveni marc, s’entendrà prorrogada l’adhesió al 
nou conveni marc excepte si en el termini d’un mes des de la data en què 
aquest s’hagi d’entendre prorrogat, l’Entitat manifesti el contrari per escrit a 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
El present conveni d’adhesió serà resolt per les següents causes: 
 
- Per transcurs del termini fixat com a durada en el present conveni. 
- Per resolució del conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i 

Ecoembes. 
- Per la integració en un altra Entitat que tingui firmat conveni d’adhesió al 

conveni marc. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per incompliment reiterat per art de l’Entitat local de les obligacions 

assumides en el present conveni. 
- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu vigent. 

 
3. Designació de recuperador/reciclador dels residus de paper i cartró 

procedents de la recollida selectiva monomaterial (Contenidor i porta a 
porta) 
 
D’acord amb allò previst en l’Annex V del conveni marc l’Entitat local opta per 
(marcar amb una X l’opció escollida): 
 

 Ecoembes designi el recuperador o reciclador al qual s’entregarà el 
material recollit. 

 L’entitat local designarà el recuperador o reciclador al qual li 
entregarà el material recollit, comprometent-se a comunicar aquesta 
designació a Ecoembes. 

 
4. Selecció d’envasos lleugers (només titulars plantes) 

 
D’acord amb el previst en l’Annex V del conveni marc l’Entitat titular de la 
planta de selecció opta per (marcar amb una X l’opció escollida): 
 

 Ecoembes designi els recuperadors o recicladors als quals 
s’entregaran els materials seleccionats. 

 L’Entitat titular de la plant designarà els recuperador o recicladors als 
quals se’ls entregaran els materials seleccionats, comprometent-se a 
comunicar a questa designació a Ecoembes. 

 



 

I com a mostra de conformitat amb l’antecedent firmen el present conveni per 
triplicat exemplar l’Agència de Residus de Catalunya i l’Entitat local anteriorment 
mencionades. 

 
És per tot això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
Ecoembes per poder participar voluntàriament al sistema integrat de gestió 
d’envasos. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES I ACCIONS D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE PERSONES 
ESTRANGERES IMMIGRADES PER AL 2013, EN EL MARC DEL 
CONTRACTE PROGRAMA 2013 
 
Atès que des de l’any 1997 el Departament de Benestar i Família impulsa i 
finança, de forma coordinada amb les administracions locals, diverses 
actuacions conjuntes en matèria d’integració de les persones immigrades, 
desenvolupant programes territorials d’acollida i integració social. 
 
Que en el marc d’aquesta col·laboració territorial, es creà el “Pla Territorial de 
Ciutadania i Immigració” com a un canal permanent de coordinació i 
comunicació d’àmbit comarcal, entre l’Administració de la Generalitat, els 
consells comarcals i els Ajuntament implicats, per tal de promoure la integració 
dels immigrants en les comarques catalanes. 
 
Que el 12 de juny de 2012 es va signar el Contracte programa 2012-2015 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell comarcal del Maresme en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Que en el Contracte programa consta que la Comissió d’Avaluació i Seguiment 
té competència per emetre dictàmens d’avaluació i establir el finançament que 
se’n derivi. 
 
Que aquesta Comissió està formada per l’ens local i pels serveis territorials del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 
Que la fitxa 7 del contracte programa referent al finançament dels programes i 
accions d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades també 
inclou programes i accions dels municipis menors de 20.000 habitants. 
 



 

Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat recursos a través del Pla 
Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Que el Decret de President del Consell Comarcal núm. 163/13, de data 4 de 
juny de 2013, va aprovar sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família 
la formalització dels imports econòmics per l’exercici 2013 a través del 
Contracte Programa. 
 
Que el Decret de President del Consell Comarcal núm. 212/13, de data 22 de 
juliol de 2013, va acordar aprovar el protocol addicional per a la formalització de 
la signatura del Contracte Programa per l’exercici 2013 amb el Departament de 
Benestar Social i Família. 
 
Que en data 16 de setembre de 2013 el Consell Comarcal del Maresme ha 
rebut signat del Departament de Benestar Social i Família el Contracte 
Programa per l’any 2013. 
 
Que la fitxa núm. 7 d’aquest conveni contempla els programes subvencionats 
en el marc de l’acollida i integració a persones estrangeres immigrades. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACCIONS D’ACOLLIDA I 
INTEGRACIÓ DE PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES PER AL 2013, 
EN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMA 2013 
 
A Mataró, 26 de setembre de 2013 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme (CCM) actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya. 
 
Assistit pel Secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago 
Pérez i Olmedo. 
 
D’una altra, l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Assistit per la Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sra. Núria Mompel i 
Tusell. 
 
Les parts intervinents es reconeixen recíprocament prou capacitades per a la 
formalització del present document, i  
 
MANIFESTEN 
 
Atès que des de l’any 1997 el Departament de Benestar i Família impulsa i 
finança, de forma coordinada amb les administracions locals, diverses actuacions 



 

conjuntes en matèria d’integració de les persones immigrades, desenvolupant 
programes territorials d’acollida i integració social. 
 
Que en el marc d’aquesta col·laboració territorial, es creà el “Pla Territorial de 
Ciutadania i Immigració” com a un canal permanent de coordinació i comunicació 
d’àmbit comarcal, entre l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i 
els Ajuntament implicats, per tal de promoure la integració dels immigrants en les 
comarques catalanes. 
 
Que el 12 de juny de 2012 es va signar el Contracte programa 2012-2015 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Que en el Contracte programa consta que la Comissió d’Avaluació i Seguiment té 
competència per emetre dictàmens d’avaluació i establir el finançament que se’n 
derivi. 
 
Que aquesta Comissió està formada per l’ens local i pels serveis territorials del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 
Que la fitxa 7 del contracte programa referent al finançament dels programes i 
accions d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades també inclou 
programes i accions dels municipis menors de 20.000 habitants. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat recursos a través del Pla 
Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Que el Decret de President del Consell Comarcal núm. 163/13, de data 4 de juny 
de 2013, va aprovar sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família la 
formalització dels imports econòmics per l’exercici 2013 a través del Contracte 
Programa. 
 
Que el Decret de President del Consell Comarcal núm. 212/13, de data 22 de 
juliol de 2013, va acordar aprovar el protocol addicional per a la formalització de 
la signatura del Contracte Programa per l’exercici 2013 amb el Departament de 
Benestar Social i Família. 
 
Que en data 16 de setembre de 2013 el Consell Comarcal del Maresme ha rebut 
signat del Departament de Benestar Social i Família el Contracte Programa per 
l’any 2013. 
 
Que la fitxa núm. 7 d’aquest conveni contempla els programes subvencionats en 
el marc de l’acollida i integració a persones estrangeres immigrades, que són els 
que es relacionen a continuació: 
 
Nom del programa o 
acció 

Ens executor Pressupost 
Finançament 
BSF 

Agent d'acollida Consell Comarcal del Maresme 29.000,00 € 12.000,00 € 
Tècnic de polítiques 
migratòries 

Consell Comarcal del Maresme 35.000,00 € 20.500,00 € 

Mediador Consell Comarcal del Maresme 30.000,00 € 13.000,00 € 
Mediador/a (Servei de Ajuntament d’Arenys de Mar 6.000,00 € 4.600,00 € 



 

Nom del programa o 
acció 

Ens executor Pressupost 
Finançament 
BSF 

Mediació Ciutadana Arenys 
de Mar) 
Programa de convivència 
de Calella 

Ajuntament de Calella 3.000,00 € 2.900,00 € 

Programa d'acollida 
lingüística i cultural per a 
persones nouvingudes 

Ajuntament de Canet de Mar 4.077,00 € 3.200,00 € 

Programa de convivència 
de Tordera 

Ajuntament de Tordera 1.250,00 € 1.100,00 € 

Programa d'acollida 
lingüística i cultural 

Ajuntament de Vilassar de Mar 16.000,00 € 7.000,00 € 

Inserció laboral de 
persones immigrades des 
del Servei d’Intermediació 
Laboral (SIL) a Vilassar de 
Mar 

Ajuntament de Vilassar de Mar 16.000,00 € 3.000,00 € 

TOTAL 140.327,00 € 67.300,00 € 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
És objecte del present conveni, establir la col·laboració econòmica entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per al 
desenvolupament de programes i accions d’acollida i integració de persones 
estrangeres immigrades per al 2013, en el marc del contracte programa 2013. 
 
SEGON.- Finançament 
 
El Consell Comarcal del Maresme s’obliga a traspassar 3.200 € a l’Ajuntament de 
Canet de Mar per al desenvolupament del programa d'acollida lingüística i 
cultural per a persones nouvingudes. 
 
El traspàs d’aquests recursos es realitzarà en dos parts: el 50% en el moment de 
la signatura del present conveni i el 50% restant en el moment que l’Ajuntament 
de Canet de Mar realitzi la justificació econòmica de les accions realitzades. 
 
TERCER.- Publicitat 
 
En tot tipus d'informació publicada, promoguda pels Ajuntaments en relació a 
aquests programes subvencionats, hi han de figurar el logotip del Departament 
de Benestar Social i Família.  
 
QUART.- Justificació 
 
La justificació econòmica serà sobre el total del pressupost que té el programa o 
acció de cadascun dels programes subvencionats i no només dels recursos 
subvencionats, tal i com està recollit a les bases que regeixen aquesta 
convocatòria. 
 



 

L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a certificar al Consell Comarcal del 
Maresme la despesa del programa d'acollida lingüística i cultural per a persones 
nouvingudes per un total de 4.077 €, realitzada durant l’any 2013, en el moment 
que finalitzi l’acció o abans del 20 de desembre de 2013. 
  
D’altra banda l’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a documentar al Consell 
Comarcal del Maresme d’aquelles memòries o justificacions tècniques que es 
necessitin al final de l’exercici. 
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 2013, no essent 
susceptible de pròrroga atès aquest conveni està subjecte a una convocatòria de 
subvencions anuals. 
 
SISÈ.- Extinció del conveni 
 

- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les 

parts signatàries. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
SETÈ.- Jurisdicció competent 
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni seran resoltes pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas de 
litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en 
el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Atès que l’aportació de 877 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió de l’equipament i la dedicació del personal de 
l’Ajuntament, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de 
programes i accions d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades 
per al 2013, en el marc del contracte programa 2013. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots 
els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 



 

8.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 
 
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. 
 
9.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CASETA PER A ÚS AGRÍCOLA A LA PARCEL.LA xx 
DEL POLÍGON x-TORRENT CAP DE BOU 
 
Vista la instància presentada pel senyor JVC, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de la construcció de 
caseta per a ús agrícola a la parcel.la xx del polígon x-Torrent Cap de Bou-. 
  
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 27 d’agost de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a la caseta agrícola referenciada, s’ha constatat 
el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 18/2013. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la concessió de la llicència de 
primera ocupació.”  
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 d’octubre de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisades la sol·licitud i la 
documentació presentada pel senyor JVC, en nom i representació d’ell mateix 
per tal d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de la construcció de 
caseta per a ús agrícola a la parcel.la xx del polígon x –Torrent Cap de Bou-, 
s’emet informe a partir dels següents: 
  

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 5 d’agost de 2013, registrat d’entrada amb 
el número 3600, pel senyor JVC, es demana llicència de primera ocupació de la 
construcció de caseta per a ús agrícola a la parcel.la xx del polígon x –Torrent 
Cap de Bou-. 
  
2r.- En el municipi de Canet de  Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 



 

data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
3r.- Els tècnics municipals ha emès informe favorable sobre la concessió de la 
llicència de primera ocupació sol·licitada, de la construcció de caseta per a ús 
agrícola a la parcel.la xx del polígon x –Torrent Cap de Bou-, per tal com 
l’actuació executada s’ajusta plenament a les prescripcions tècniques legalment 
establertes amb ocasió de la concessió de la corresponent llicència d’obres.  
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3  del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, emetre  el següent: 
                                                            
                                                       INFORME 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 
 arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 

s’aprova el text refós de la LUC; 
 arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS); 
 arts. 70 i  concordant de la Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  

del règim jurídic de les  administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, (LRJPAC). 

 
Segon: La primera  utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de  les 
instal·lacions  estan subjectes a llicència urbanística com, de fet declara l’article 
187.2.e) de la TRLUC. En termes molt similars s’expressa l’article  90 del ROAS, 
segons el  qual   estan  subjectes  a  la  llicència  de  primera   ocupació  o    
utilització     les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de 
modificació substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi 
exigit un projecte, d’acord amb l’article 75 del ROAS. La llicència de primera 
ocupació acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència. 
 
Tercer: El  procediment per a l’atorgament de  la llicència de primera ocupació 
l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a la data d’acabament de les 
obres. A aquest efecte, es  considera  acabada l’obra quan el director   facultatiu 
lliuri un certificat   en el qual s’acrediti, a més de la data de l’acabament, el fet que 
les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades per la 
llicència, informarà sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera utilització. En cas contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar l’inici del corresponent expedient d’esmena i legalització,  si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació  urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.-  El termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense resolució expressa, es 
considera atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 82 del ROAS. 



 

 
Sisè.-  Cal dir, també, que la utilització i el gaudi dels serveis municipals 
relacionats amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament de la 
llicència de primera utilització, si així ho estableix amb caràcter general l’ens 
local, en exercici de  la  potestat reglamentària. 
 
Setè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les taxes i els drets 
corresponents, d’acord amb les Ordenances fiscals vigents, i que s’han observat 
la resta  dels requisits legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, el funcionari sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència de primera ocupació de la construcció de caseta per a 
ús agrícola a la parcel.la xx del polígon x –Torrent Cap de Bou-. » 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al senyor JVC de la 
construcció de caseta per a ús agrícola a la parcel.la xx del polígon x –Torrent 
de Cap de Bou-, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
  
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros amb 
quaranta-sis cèntims (300,46 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 18 de febrer 
de 2013, dels valors urbanístics en risc per un import de dos-cents quaranta-dos 
euros (242,00 €) i dels residus de construcció la quantitat de cent cinquanta 
euros (150,00 €). 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 30 DE SETEMBRE FINS AL DIA 
4 D’OCTUBRE DE 2013 
 

Núm. Data Resum 

1062 30/09/2013 Incoació expedients trànsit 

1063 30/09/2013 Resolució Responsabilitat Patrimonial c/ Moli, xx 

1064 30/09/2013 Incoació sancionador animals a E.A. 

1065 30/09/2013 Autorització Associació Cor Country - Vall envelat 



 

Núm. Data Resum 

1066 30/09/2013 Remissió dels Marcs Pressupostaris, a l’Estat 

1067 01/10/2013 Despeses setmanals 

1068 01/10/2013 Sobreseïment expedient sancionador escombraries MM 

1069 01/10/2013 Imposició 2a multa coercitiva Hotel Carlos, SA 

1070 02/10/2013 Assabentat centre podològic c/ Sant Antoni Maria Claret, x 

1071 02/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme a AJR 

1072 02/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme a DVR 

1073 03/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme a CC 

1074 03/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme a SC 

1075 03/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme a DLD 

1076 03/10/2013 Incoació ordre d'execució riera de la Torre, xx 

1077 03/10/2013 Inccoació odre execució Rda. Doctor Anglès xx solar 

1078 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1079 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1080 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1081 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1082 03/10/2013 Lloguer camp de futbol Komm-mit Internacional 

1083 03/10/2013 Incoació procediment restauració c/ Santa Bàrbara, xx 

1084 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1085 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1086 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1087 03/10/2013 Baixes d'ofici 

1088 03/10/2013 Resolució nomenament inspector interí 

1089 03/10/2013 Requeriment constitució garantia definitiva serveis de psicologia i 
logopèdia 

1090 04/10/2013 Baixes d'ofici 

1091 04/10/2013 Baixes d'ofici 

1092 04/10/2013 Baixes d'ofici 

1093 04/10/2013 Baixes d'ofici 

1094 04/10/2013 Parelles de fet 

1095 04/10/2013 Modificació de pressupost 

1096 04/10/2013 Autorització festa americana a la plaça 11 de setembre 

1097 04/10/2013 Incoació sancionador civisme MHP 

1098 04/10/2013 Incoació sancionador civisme RF 

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



 

del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
11.1.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUT EN EL MARC DEL PLA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015 GESTIONADA PEL SERVEI 
D’EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 31 de maig de 
2012 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 8 de juny de 2012, 
configura els catàlegs de concertació com un dels instruments que, juntament 
amb les Meses de Concertació i els Programes Complementaris, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits definits 
a la clàusula 7a del Protocol general. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de juliol de 
2012, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Local 2012-2015”. 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Canet de Mar va fer la 
sol·licitud electrònica de les Meses de Concertació 2012-2015, amb una 
memòria descriptiva de cada sol·licitud. 
 
Atès que en data 19 de març d’enguany, la Diputació de Barcelona va 
comunicar a l’Ajuntament que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, aquests dos ens han assolit els preacords següents: 
 

 Sostenibilitat dels serveis prestats: una subvenció de 175.000 euros per 
a l’any 2013. 

 Conservació global dels equipaments i les infraestructures actuals: 
400.000 euros, repartits de la manera següent: 

 
- 250.000 per a l’any 2013 
- 150.000 per a l’any 2014 

 
Atès que en el BOP de data 28 de març de 2013 es va publicar l’aprovació per 
part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Concertació de l’any 2013, el 
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2013 fou aprovada una primera proposta de 
preacords en relació a la mesa de concertació abans esmentada. 
 



 

Atès que en data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la 
formalització definitiva dels preacords de les Meses de concertació per a l’any 
2013 i que són els següents: 
 
ÀMBITS DE CREACIÓ / MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I 
INFRAESTRUCTURES 
 

- Climatització de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner 12.250 
- Construcció d’una pista d’skate     22.000 
- Reposició de papereres      17.830 
- Adequació de calefacció al pavelló          872 
- Senyalització parcs i platges          

3.000 
- Línies de vida platges        3.000 
- Arranjament del pàrquing de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil 10.000 
- Arranjament de l’antic camí d’Arenys    20.000 
- Arranjament mur de la riera Sant Domènec   

 20.000 
- Arranjament de l’Escola de Música       5.000 
- Condicionament carrers i nou IES     47.994 
- Enllumenat del carrer Romaní     16.253 
- Enllumenat zones de la població     11.701 
- Col·locació baranes parcs infantils     20.000 
- Creació accés camp de futbol municipal    30.100 
- Inversions en instal·lacions esportives    10.000 

 
TOTAL                 250.000 

 
ÀMBITS DE GARANTIA DE LA PRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS 
PÚBLICS LOCALS 
 

- Sosteniment Escola Bressol:      97.280 
- Servei de neteja de platges:      18.000 
- Servei gossera municipal:         5.400 
- Factures sense consignació pressupostaria prevista:  

o Reparació no prevista del tractor de la brigada:     8.900 
o Servei de mantenint parcs infantils:       2.420 
o Servei fotocopiadores Jutjat:            1.000 

- Increment del cost de l’electricitat:      42.000 
 

TOTAL                       175.000 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret dictat pel delegat per a la 
Corporació Local, va resoldre el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament del següent ajut econòmic, dins l’àmbit de 
concertació Garantia de la prestació adequada dels serveis públics locals del Pla 
Xarxa de Govern Locals 2012-2015: 



 

 
Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 
Nom de l’actuació: Sostenibilitat serveis prestats (1) 
Recurs: econòmic 
Codi XGL: 13/X97549 
Aportació de la Diputació: 77.720,00 € 
Operació comptable: 1303003300 
 
SEGON.- Establir el següent règim de gestió dels ajuts a què es refereix l’apartat 
primer de la resolució. 
 
1. Acceptació 

L’Ens destinatari haurà de presentar a la Diputació de Barcelona, en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’acceptació de l’ajut, la qual implica l’acceptació dels termes i 
condicions de gestió de l’ajut, expressades en el present decret i en la resta 
de disposicions que li són aplicables. 

 
2. Execució i justificació de despeses 

2.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 
i el 31 de desembre de 2017. 

2.2. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de 
presentar al Registre de Factures de la Diputació el model 
normalitzat, en el qual el secretari/ària (interventor/a) de l’ens fa 
constar el següent: 
- Que les despeses elegibles s’han executat a través dels 

capítols 1, 2 i 4 (articles 40, 41 i 48) del pressupost de despesa 
corrent de l’ens, d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. 

- La política de despesa a què pertanyen les despeses, també 
d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008. 

- Una relació d’obligacions reconegudes destinades a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura, nom i NIF 
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que les despeses relacionades es refereixen a actuacions 
realitzades en el període d’execució establert. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la diputació, 
conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament, 
no supera el cost total de l’actuació. 

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides, 
així com dels ingressos que financen l’actuació, i seran 
conservats per un període no inferior a 6 anys. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de 
despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé 
una justificació parcial, bé una justificació total de l’ajut (última 
justificació). 

2.3. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris 
hauran d’estar datades d’acord amb l’establert en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel 



 

qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot 
cas, a a actuacions realitzades durant el període d’execució 
establert, a excepció de les declarades plurianuals. 

2.4. En el cas que les fons específiques de finançament superin el cost 
total de l’actuació, el suport de la diputació s’ajustarà a la baixa. 

2.5. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets 
envers la Diputació de Barcelona per tal que aquesta feci efectiva la 
seva aportació. 

2.6. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març 
de 2018. 

 
3. Pagament 
3.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra 

presentació de justificacions per part de l’ens destinatari. 
3.2. El pagament efectuat per la diputació serà com a màxim l’establert per a 

cada anualitat a la periodificació de l’aportació de la Diputació de 
l’apartat primer de la present resolució. En cas que l’ens destinatari 
justifiqui despesa per un import superior a la periodificació de l’aportació 
de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i 
pagarà l’anualitat següent. 

 
4. Gestió i aplicació de romanents 
4.1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa 

per a la Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per 
l’ens local beneficiari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici 
immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués 
presentat, es procedirà a requerir a l’ens destinatari per tal que la 
presenti, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament dels pagaments 
avançats i no justificats. 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 77.720,00 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50200/156A0/46240 del vigent pressupost de la 
corporació. 
 
QUART.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de 
gestió d’actuacions que aprovi la diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ.- Aprovar el document d’acceptació de l’ajut i de justificació de 
despeses (Annex 1). 
 
SISÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
SETÈ.- Notificar aquesta resolució als ens destinataris. 

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



 

PRIMER.- Acceptar l’ajut en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-
2015, gestionada pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona que es descriu a continuació: 
 
Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 
Nom de l’actuació: Sostenibilitat serveis prestats (1) 
Recurs: econòmic 
Codi XGL: 13/X97549 
Aportació de la Diputació: 77.720,00 € 
Operació comptable: 1303003300 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, així com enviar-
los el model d’acceptació d’ajut requerit per aquest organisme. 
 
12.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


