
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 4 D’OCTUBRE DE 2007 

 
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: 20.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Refel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 

l’IES Domènech i Montaner 
3. Sol·licitud de subvencions del Servei d’Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya en el marc del pacte territorial per a l’ocupació del Maresme 



4. Relació de decrets des del dia 17 fins al 21 de setembre 
5. Precs i preguntes 

 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Vist l’ordre del dia, aquesta alcaldia proposa l’adopció dels acords següents: 
 
1.- LECTURA 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 
27 de setembre de 2007 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, es proposa a la Junta de Govern Local  la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’ IES DOMÈNECH I MONTANER. 
 
A partir del  curs escolar 2001/2002, funciona el nou IES Domenech i Montaner, 
el qual compta amb un gimnàs i unes pistes poliesportives, que utilitza en horari 
escolar . 
 
Atès que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 d’agost 
de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics, 
en el capítol 2, article 8 estableix que el director, com a president del consell 
escolar del centre, en els termes que determini el Departament d’Ensenyament, 
d’acord amb el que estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals és 
de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes 
inferiors a quinze dies. 
 
Atès que segons l’esmentat Decret, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social fora 
de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels edificis, 
instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament  d’Ensenyament, 
la titularitat demanial dels quals els correspon i que han estat afectats per 
impartir ensenyament d’educació secundària obligatòria. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, en data 15 de gener de 2007, en 
relació amb la despesa extra que representa la utilització que en fa 
l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

“En V.P.P., en qualitat d’enginyer municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, 
 
REFERENT 
 
A la valoració de despeses que representa l’ús social del centre 
docent Institut Lluís Domènec i Montaner derivat de l’ús de les 
instal·lacions escolars que inclouen el gimnàs i pistes 



poliesportives, i que es classifiquen per blocs, els paràmetres de 
consum són els següents: 
 
S’ha efectuat un càlcul de consum d’acord amb les dades d’ús 
donades per l’Ajuntament, i que són: de dilluns a divendres de 2/4 
de 6 de la tarda fins a les 9 del vespre, (40 persones) i els dissabtes 
des de les 3 de la tarda fins a les 7 de la tarda (20 persones). 
 
PER SETMANA 
 
Paràmetres de base de càlcul: 
 
a) Combustible ................................................ (390,00 kW de calor) 
b) Aigua ........................................................... (16.800 litres) 
c) Electricitat.................................................... (140 kW 
d’enllumenat) 
 
la base de càlcul es segons la NTE (Norma Tecnològica de 
l’Edificació) i altres Estudis de càlcul que s’han editat 
 
El resultat del cost que representaria l’ús de les instal·lacions 
descrites d’acord amb la base de càlcul exposada, PER MES, és el 
següent: 
 
a) 1580 kW/mes     x  0,122 € = 192,76 € 
b) 87,20 m3/,mes   x  0,75   € =   65,40 € 
c)  560,00 kW/mes  x  0,097 € =   54,32 € 
 
  TOTAL VALORACIÓ PER MES        312,48 € 

 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’IES Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI QUE REGULA L’ÚS SOCIAL DEL CENTRE DOCENT 
INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DOMÈNECH I 
MONTANER DE CANET DE MAR 

 
Canet de Mar, a ____ de setembre de 2007 

 
REUNITS 

 
D’una part, Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar,   assistit pel secretari Sr. Marcel.lí Pons Duat, que dóna fe de 
l’acte; i de l’altra el Sr. _____________, amb domicili a Canet de 
Mar, al carrer Francesc Cambó, s/n,  

 
INTERVENEN 

 



L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament, en Marcel.lí Pons 
Duat en qualitat de secretari de l’Ajuntament que dóna fe i el 
Sr._____________________, en nom i representació del Consell 
Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i 
Montaner. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar el present conveni. 

 
EXPOSEN 

 
I.- Durant el curs escolar 2002/2003, es va posar en funcionament 
l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner, de 
Canet de Mar, situat al carrer Francesc Cambó, núm. 3. 
 
II.- L’Ajuntament de Canet de Mar, fora d’horari escolar, està 
interessat en l’ús de les instal·lacions escolars de l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Lluís Domènech i Montaner,  que inclouen 
el gimnàs i pistes poliesportives, que més enllà del seu ús escolar, 
poden ser objecte d’un ús social sense interferir en l’activitat docent. 

 
III.- Que el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 3446, de 6 
d’agost de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis dels 
centres docents públics, en el capítol 2, article 8 estableix que el 
director, com a president del consell escolar del centre, en els termes 
que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que 
estableix aquest Decret, pot subscriure convenis amb persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels 
serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels 
quals és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització 
d’ús per períodes inferiors a quinze dies. 

 
IV.-  Que segons el Decret 218/2001, de 24 de juliol, (DOGC núm. 
3446, de 6 d’agost de 2001) pel qual es regula l’ús social dels edificis 
dels centres docents públics, l’Ajuntament té prioritat per a l’ús social 
fora de l’horari escolar i en el període de vacances escolars, dels 
edificis, instal·lacions i serveis dels centres docents del Departament  
d’Ensenyament, la titularitat demanial dels quals els correspon i que 
han estat afectats per impartir ensenyament d’educació secundària 
obligatòria. 
 
V.- Que els convenis han de preveure, almenys, els ingressos 
necessaris per fer front a les despeses de tot tipus que ocasioni 
l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús del centre no 
poden tenir un període de vigència superior a un curs acadèmic. 
 
Per la qual cosa, ambdues parts convenen el present conveni de 
cessió d’ús gratuït de conformitat amb les següents 



 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- El Consell Escolar fa cessió d’ús de les instal·lacions 
esportives i complementàries de l’IES Lluís Domènech i Montaner a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en horari extraescolar,  per tal que en 
puguin gaudir les entitats de Canet de Mar. 

 
SEGONA.- L’Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà en el 
finançament de les despeses de neteja, consum d’aigua, electricitat, 
derivades dels usos d’aquestes instal·lacions. Per aquest concepte 
es farà un abonament mensual a l’IES Lluís Domènech i  Montaner 
per import de 300,00 €. 
 
TERCERA.-  L’Ajuntament assumeix el compromís que les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús del present conveni, no alteri 
la seva utilització per a les activitats docents organitzades per aquest 
centre educatiu. 
 
QUARTA.- L’Ajuntament assumirà el compromís de restituir els 
desperfectes que, si s’escau, es produeixin en les instal·lacions per 
aquestes utilitzacions. 
 
CINQUENA.- L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurança per 
garantir les responsabilitats que es puguin derivar en concepte de 
responsabilitat civil per l’ús d’aquestes instal·lacions en el marc del 
present conveni. 
 
SISENA.- L’Ajuntament assumirà les despeses derivades del servei 
de consergeria i neteja fora d’horari escolar, que s’encarregarà del 
control d’accessos i la vigilància de les instal·lacions utilitzades. 

 
SETENA.- La vigència del present conveni serà des del mes de 
setembre al mes de desembre de l’any 2007 i s’anirà prorrogant 
d’any en any, fins que alguna de les parts no denunciï aquest 
conveni amb l’antelació mínima d’un mes. 
 
VUITENA.- Aquest conveni s’extingirà quan desaparegui el bé que té 
per objecte, així com la seva idoneïtat, tant tècnica com jurídica. 
Finalment, s’extingirà quan sigui denunciat per qualsevulla de les 
dues parts signants. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès a fer ús de les instal·lacions 
escolars fora de l’horari escolar i sense interferir en l’activitat docent, per 
destinar-les a activitats socials, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.- Subscriure conveni cessió d’ús gratuït de les instal·lacions esportives 
i complementàries de l’IES Domènech i Montaner a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en horari extraescolar, per tal que en puguin gaudir les entitats 
canetenques, des del mes de setembre fins al mes de desembre de 2007. 
 
SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de 300,00 € mensuals, en concepte de 
despeses d’utilització de la instal·lació, amb càrrec a la partida pressupostària 10 
452 22608 del vigent pressupost ordinari de l’any 2007. 
 
TERCER.-  Facultar el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, per subscriure els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord i per introduir 
les esmenes que siguin necessàries per part de qualsevulla de les dues parts 
signants. 
 
3.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PACTE TERRITORIAL 
PER A L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
 
D’acord amb resolució TRE/2631/2007 de 30 de juliol que el Servei d’Ocupació 
de Catalunya va publicar en el DOGC núm 4955, que obria la convocatòria per a 
l’any 2007 per a la concessió  de subvencions de les accions de 
desenvolupament local mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, el Consell 
Comarcal del Maresme, com a entitat coordinadora del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació del Maresme, presentarà una sol·licitud de subvenció per a l’any 
2007 per a la realització d’accions que s’ajustin a les promogudes per 
l’esmenada convocatòria. 

Atès que  l’Ajuntament de  Canet de Mar, com a integrant del Pacte Territorial 
per l’Ocupació del Maresme, en el marc d’aquesta convocatòria pot sol·licitar 
cofinançament per al desenvolupament d’accions de desenvolupament local. 
 
Atès que les accions “Servei a l’empresa per a 8 ajuntaments del Maresme” i 
“Sistema d’informació sobre l’entramat empresarial de 11 ajuntaments del 
Maresme” tenen per objectiu millorar el coneixement de la realitat del teixit 
empresarial local per poder atendre a les seves demandes i necessitats tot 
consolidant les relacions entre l’administració i les empreses. 
 
Atès que per l’Àrea de Promoció Econòmica és de vital importància tenir el 
màxim d’informació sobre l’entramat empresarial del territori per tal de poder 
dissenyar polítiques que esdevinguin efectives per al desenvolupament 
econòmic del municipi. 
  
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Obres i Serveis, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER: sol·licitar l’ajut al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
per a la realització de les següents accions de desenvolupament local mitjançat 



pactes territorials per a l’ocupació que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya: 
 
                                                                             COFINANÇAMENT    

ACCIONS GENERALITAT AJUNTAMENT 

Accions de servei a 
l’empresa per a 8 
ajuntaments del Maresme 

             3.168,45 € 

 
 

3.168,45 € 

Sistema d’informació sobre 
l’entramat empresarial de 
11 ajuntaments del 
Maresme. 

1.000,00 € 

 
 

1.000,00 € 

 
SEGON.-  Trametre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona que gestiona els 
programes per als quals se sol·licita el suport, per a la seva valoració. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
4. RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL 21 DE SETEMBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
811 18.09.07 Autorització festa particular dia 

22 de setembre a l’envelat 
Cati Forcano 

812 18.09.07 Alta mercat setmanal Sr. J.G.S Alcalde 
813 19.09.07 Expedient sancionador 

persones físiques 
Alcaldia 

814 19.09.07 Contractació A.G. auxiliar 
administrativa de Comunicació 

Alcaldia 

815 19.09.07 Despeses Alcaldia 
816 20.09.07 Instal.lació de grua torre al 

Torrent dels Lledoners, XX 
Òscar 
Figuerola 

817  20.09.07 Aprovació IRPF mes d’agost Alcaldia 
818 20.09.07 Autorització intervenció Ple dia 

27 de setembre  
Alcaldia 

819 20.09.07 Seguiment restauració carrer 
Joan Oms, XX parcel.la XX 

Òscar 
Figuerola 

820 20.09.07 Incoació expedient de 
restauració Av. Maresme, 31 

Òscar 
Figuerola 

821 20.09.07 Seguiment expedient de 
restauració carrer Miramar, XX 

Òscar 
Figuerola 

822 21.09.07 Autorització festa envelat GEA Òscar 



XXI Figuerola 
 
5.- 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 20.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
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