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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
25 DE MAIG DE 2005 

 

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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.25 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Joan Fuentes Albareda 

 
S’EXCUSEN D’ASSISTIR-HI 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació conveni Fecsa – Endesa cessió d’ús a precari per a la instal·lació de 

2 ET al polígon industrial 
3)  Aprovació relació de despeses 
4)  Aprovació de la retenció de crèdits 
5)  Aprovació d’una bestreta per a l’AMPA Palauet 
6)  Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de promoció turística 

costa del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’assistència al SITC 
2005 

7)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 18 de 
maig de 2005 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ ESBORRANY CONVENI DE CESSIÓ D’US A FAVOR D’ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA SL DE TERRENY PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES 
ESTACIONS TRANSFORMADORES A LA ZONA VERDA DEL SECTOR U-7 - 
POLÍGON INDUSTRIAL- 

 
Actualment s’estan executant les obres d’urbanització del sector U-7, -zona industrial- 
en el qual està contemplat la instal.lació de tres construccions destinades a estacions 
transformadores pel subministrament d’energia elèctrica  a tot el sector, dos d’elles a 
instal.lar en espai qualificat de zona verda del sector. 

 
A tal efecte, la companyia elèctrica Endesa Distribución Elèctrica S.L. necessita la 
formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de cessió d’ús del terrenys necessaris per 
a la seva instal.lació així com els espais de via pública necessaris per la canalització 
de les línies. 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 19 de maig de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“En l’execució de les obres d’urbanització del polígon U-7, amb el Pla Parcial i Projecte 
d’Urbanització  definitivament  aprovats,  ha  estat  necessari  ocupar  dues  peces  de  sòl 
qualificades com a zona verda pel pla parcial per a la construcció de dues estacions 
transformadores. 

 
Segons assenyala el mateix document Pla parcial, en l’art. 4.3.3. en el Sistema de Parcs i 
jardins (clau C) s’admeten instal.lacions de serveis pròpies del polígon (xarxa d’electricitat, 
aigua, desguàs....) i per tant cal considerar correcta la col.locació de dites estacions en aquesta 
clau. 

 
Les Estacions transformadores ja estaven previstes en el projecte d’urbanització, cal fer constar 
però que una de les dues ha variat la seva situació respecte a la prevista en el document 
aprovat. 

 
S’adjunta plànol facilitat per la direcció facultativa amb l’emplaçament en obra de les ET.” 

 
Vist l’esborrany del conveni per a la seva formalització i els antecedents obrants a 
l’expedient, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de conveni a subscriure entre la companyia Endesa 
Distribució Elèctrica SL amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per la cessió dels terrenys 
necessaris per a la instal.lació de dues estacions transformadores al sector U-7 –zona 
industrial- i ubicades a la zona verda del sector d’acord amb el plànol adjunt, i espais 
públics necessaris pel soterrament de les línies de distribució i interconnexió entre les 
estacions transformadores. 

 
SEGON.- Facultat al senyor alcalde per subscriure els documents necessaris per a la 
formalització del conveni. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 25 de maig de 2005, per import de 84.100,60 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 17/05 de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost  any 2005, pròrroga del 2004, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
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 Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 25 de maig de 2005, per import de 
84.100,60 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 17/05 de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005, pròrroga del 2004. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
4069 al 4128 ambdós inclosos,  de la relació núm. 19/05 del pressupost ordinari i la 
retenció núm.142 de l’OA Ràdio Canet, segons la relació adjunta i 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 19/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 77.807,11 Eur. 

 
SEGON.-  Aprovar la retenció núm. 142 de l’OA Ràdio Canet, per import de 2.340’- 
Eur. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
5.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AMPA “PALAUET” 

 
Sol·licitada per l’AMPA del “Palauet” una subvenció per col·laborar en les despeses 
derivades de l’organització d’activitats en el centre educatiu. 

 
Tenint en  compte allò  que es  disposa en  els  articles 118 i  següents del  Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 

 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
estableix que es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 

 
Atès que l’AMPA del “Palauet” organitza activitats durant tot el curs escolar, cosa que 
fa necessari i convenient que puguin disposar de la subvenció atorgada amb antelació 
a la convocatòria general per a l’any 2005. 

 
Atès  que  el  pressupost  municipal  per  a  l’any  2004,  prorrogat  pel  2005  hi  ha 
consignació suficient per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA del “Palauet” una bestreta per import de 500,00 €   en 
concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de 
valoració de les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència competitiva en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar els 
actes organitzats per aquesta entitat. 

 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del pressupost 
de l’any 2004 prorrogat pel 2005. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 
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6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR PER A L’ASSISTÈNCIA AL SITC 2005 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de participar al Saló Internacional 
de Turisme de Catalunya, per la seva importància en la promoció turística de la vila. 

 
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consorci de promoció turística Costa del 
Maresme, ens que té per objectiu la promoció del turisme i les activitats turístiques de 
la comarca del Maresme. 

 
Atès que el Consorci participarà la Saló Internacional de Turisme de Catalunya aquest 
any 2005, amb un estand format per totes les poblacions del Maresme que hi estiguin 
interessades. 

 
Atès que per poder participar en aquest estand s’ha de signar un conveni de 
col·laboració entre el consorci de promoció turística costa del maresme i els municipis 
interessats, en aquest cas el de Canet de Mar, conveni que es transcriu a continuació: 

 
 

CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSORCI  DE  PROMOCIÓ  TURÍSTICA 
COSTA DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ASSISTÈNCIA AL 
SITC 2005 

 
Mataró, a 5 de maig de 2005 

 
REUNITS 

 
D’una banda el Sr. Pere Almera i Puiggròs, president del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme (en endavant, el Consorci), especialment facultat per a aquest acte per resolució 
de presidència de data .......... de ................ de 2005. 

 
I   de   l’altra   el   Sr./Sra.   ......................................,   alcalde-president   de   l’Ajuntament   de 
........................................,  especialment facultat per a aquest acte per (acord / resolució ) de 
data .......... de ................ de 2005. 

 
Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen mútuament i 
recíprocament la capacitat de fer-ho, i 

 
MANIFESTEN 

 
Que el Consorci té per objectiu la promoció del turisme i les activitats turístiques de la comarca 
del Maresme. 

 
Que entre els objectius del Consorci hi ha el de posar en marxa i coordinar programes de 
millora de la imatge turística de la comarca, així com accions orientades a la seva promoció, tot 
promovent i donant suport a la presència del sector turístic del Maresme als mercats turístics 
(campanyes, publicacions, fires...). 

 
Que dins el Pla d’accions del Consorci per al 2005 hi consta la participació al Saló Internacional 
de Turisme de Catalunya (SITC) 2005. 
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Que per promoure la imatge de la Costa del Maresme es va decidir ⎯impulsats per Diputació 
de Barcelona i Turisme de Catalunya⎯ participar a la Fira de Turisme de Barcelona de forma 
conjunta amb representació coordinada del més destacat turísticament de la comarca. 

 
Que aquesta fórmula de participació implica que dins l’estand del Consorci no hi ha un 
mostrador per municipi amb la seva imatge corresponent sinó que tots els mostradors 
representen el millor del Maresme i, per tant, cal coordinar també les imatges dels plafons 
posteriors als mostradors entre tots els municipis i assumir entre tots els costos que això 
implica. 

 
Reconeixent-se amb capacitat suficient i necessària, ambdues parts acorden regular aquesta 
relació en base a les següents 

 
CLÀUSULES 

 
1ª.-   L’objecte   del   present   Conveni   és   formalitzar   la   col·laboració  d   l’Ajuntament   de 
............................................. per a la contribució de les despeses generals que originarà 
l’assistència del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme al Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya 2005 entre els dies 26 a 29 de maig, en atenció a l’augment proporcional 
de les despeses que originarà la coordinació de les imatges dels plafons posteriors als 
mostradors de la Costa del Maresme. 

 
2ª.- El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme s’obliga a coordinar en l’estand de la 
Costa del Maresme dins el Saló de la imatge dels plafons posteriors al mostradors, així com el 
seu transport, muntatge i desmuntatge i posterior trasllat. 

 
3a.- En concepte de contribució al sufragament de les despeses generals que origini 
l’assistència al  SITC 2005 al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, l’Ajuntament 
de .................... s’obliga a abonar la quantitat de 200 euros abans del dia 23 de maig de 2005, 
mitjançant transferència bancària al CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL 
MARESME. Núm. compte: 2100 – 4870 –39 – 2200009745. 

 
I en prova de conformitat , ambdues parts signen el present document per exemplar duplicat i a 
un sol efecte, en la data que consta en l’encapçalament. 

 
 

Pere Almera i Puiggròs  .............................................. 
President Alcalde 
Consorci de Promoció Turística de l’Ajuntament ........................ 
Costa del Maresme 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de promoció turística 
costa del Maresme i l’ajuntament de Canet de Mar per poder assistir al saló 
Internacional del Turisme de Catalunya del 2005. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 200 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
60 751 48910 de l’exercici pressupostari 2004, prorrogat per al 2005. 

 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
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7.- PRECS I PREGUNTES 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.25 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
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