
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 DE JULIOL DE 2010 

 
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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 23.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 01.07.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació conveni de col·laboració en matèria de controls de velocitat amb 

aportació d’aparell cinemòmetre entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Canet de Mar 

4) Relació de decrets des del dia 21 fins al dia 25 de juny de 2010 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 01.07.10 



 
 

 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 1 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 s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 17 de juny de 2010, per import de 
76.195,78 €, corresponent a la relació  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 amb càrrec del pressupost general de l’exercici 
2010. 
 
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 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 17 de juny de 2010 per 
import de  76.195,78€, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 25,31 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010 de la 
corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL 
CINEMÒMETRE ENTRE EL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en 
travesseres i altres vies urbanes demostra la significativa participació dels 
excessos de velocitat en la producció d'accidents i, en general, de la 
conflictivitat del trànsit. 
 
Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar 
consideren aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en 
l'àmbit local amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
 
Atès que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i 



 
 

circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial 
decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial 
decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, 
materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial 
decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de 
creació del Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de 
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació és el responsable de l'execució 
de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles i seguretat viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei 
Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per 
reglament. 
 
Atès que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als municipis competències en 
matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, 
així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les 
infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui 
expressament atribuïda a una altra Administració. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb el Servei Català 
de Trànsit, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS DE 
VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Barcelona, 9 de juny de 2010 
 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit.  
 
I de l’altra, l’Il·lustríssim senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l'Ajuntament de 
Canet  de Mar. 
  
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme 
autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, i creat per la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, en virtut de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de 
desembre. 
 
El segon, degudament habilitat, en representació de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 



 
 

de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1.a) 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. 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en 
travesseres i altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels 
excessos de velocitat en la producció d'accidents i, en general, de la conflictivitat 
del trànsit. 
 
Segon.- Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Canet de Mar, 
consideren aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en 
l'àmbit local amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
 
Tercer.- Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial 
decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial 
decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, 
materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial 
decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació 
del Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de 
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació és el responsable de l'execució de les 
competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 
seguretat viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit 
i els òrgans del Departament que es determinin per reglament. 
 
Quart.- Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als Municipis competències en 
matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, 
així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les 
infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui expressament 
atribuïda a una altra Administració. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest 
conveni de col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català 
de Trànsit, d'un aparell cinemòmetre a l'Ajuntament de Canet de Mar. Aquesta 
col·laboració es subjectarà a les següents  
 
CLÀUSULES 

 
1. Objecte  
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos 
de velocitat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de l' Ajuntament de 
Canet de Mar. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit cedeix temporalment 
l'ús d'un aparell cinemòmetre, d'acord amb el que s'estableix en la clàusula 



 
 

segona.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del 
Servei Territorial de Trànsit de Barcelona,  es compromet a: 
 
a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre, (identificat en full annex, que 
s’estendrà en el moment de la seva entrega), per al seu ús per part de la Policia 
Local de Canet de Mar. 
 
b) Es procedirà a la retirada del cinemòmetre:  
 

a. Quan el seu ús per altres Policies Locals o vigilants municipals amb 
caràcter rotatiu ho requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; 
quan per causes no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls de velocitat; o, es detecti un ús indegut o per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest conveni. 
 

b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, 
així com per a fer les operacions de control metrològic. 

 
c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, procedeixi a la retirada del 
cinemòmetre, aquest serà retornat amb idèntiques condicions a les que tenia en 
el moment de la seva cessió. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit 
declara que els béns aportats per a fer efectiva aquesta cooperació es troben en 
perfecte estat de conservació i funcionament.  
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Fer un correcte ús del cinemòmetre.  
 
b) L'adequada utilització  del cinemòmetre d'acord amb les següents pautes: 
 

1. Els controls de velocitat s'establiran en travesseres i en la resta de 
vies urbanes amb límit màxim de velocitat, excepte justificació expressa en 
sentit contrari, no inferior a 50 Km/h, en un calendari d'actuació prèviament 
acordat amb el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.  
 
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre serà 
l’adient per a fer efectiu el seu correcte ús. 
 
3. En qualsevol cas s'utilitzaran butlletes de denúncia municipals i se 
seguirà el barem de velocitat elaborat per l’Ajuntament aplicant les quanties 
prefixades per aquest.  
 
4. Les denúncies que es formulin seran notificades, preferiblement, en 
mà per agents del municipi on es realitzi el control. En conseqüència, per al 
seu funcionament es requerirà la presència de l'agent encarregat d'operar 
amb el cinemòmetre i, almenys, dos agents intercomunicats. Aquests agents 



 
 

seran els encarregats, prèvia detenció del vehicle, de la notificació in situ de 
la denúncia. 

 
c) Informar al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, de les avaries que 
puguin sorgir en el cinemòmetre.  
 
d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona, dins de la primera quinzena del mes següent 
al seu ús, l’imprès que s’acompanya com a annex a aquest conveni, degudament 
complimentat amb tota la informació resultant de la programació mensual que 
s’hagi fet. 
 
4. Termini de vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà 
automàticament anualment, llevat que es resolgui per alguna de les causes 
següents: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 
 
c) Incompliment, per qualsevol de les parts, d'alguna de les clàusules del 
conveni. 
 
5. Efectes i extinció del conveni 

 
a) Aquest conveni de col·laboració substitueix, a tots els efectes, el subscrit 

anteriorment en matèria de control de velocitat entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Canet de Mar signat en data 26 de juny de 2001. 

 
b)  En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Canet 

de Mar ha de retornar al Servei Territorial de Trànsit el cinemòmetre aportat en 
idèntiques condicions a com va ser lliurat. 
 
6. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb el Servei Català 
de Trànsit en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell 
cinemòmetre. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 



 
 

 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
 
 
 
 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL DIA 25 DE JUNY DE 
2010 
 

Núm. Data Resum Signatura 
518 21/06/2010 Incoació expedients de trànsit Alcalde 
519 21/06/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
520 21/06/2010 Ocupació via pública amb taules i cadires alcalde 
521 21/06/2010 Contracte riscos laborals Ajuntament  Alcalde 
522 21/06/2010 Completar decret 1355/2009, enllumenat Biblioteca  Alcalde 
523 21/06/2010 Aprovació Pla de Seguretat i Salut, enllumenat carrers Alcalde 
524 21/06/2010 Aprovació pla de Seguretat i Salut obres passeig 

marítim 
Alcalde 

525 21/06/2010 Adjudicació provisional Masoveria Alcalde 
526 21/06/2010 Autorització ús casal d'estiu Bitxos Alcalde 
527 21/06/2010 Despeses setmanals Alcalde 
528 21/06/2010 Anul·lació baixa padró  Alcalde 
529 21/06/2010 Cessió material ADAK Alcalde 
530 22/06/2010 Sobreseïment ordre d'execució c/ Cadillac xx amb 

Rda. Sant Elm 
Cati Forcano 

531 22/06/2010 Llicència primera ocupació R. Torre, xx Cati Forcano 
532 22/06/2010 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
533 22/06/2010 Baixa del Mercat Setmanal Alcalde 
534 22/06/2010 Alta del Mercat Setmanal Alcalde 
535 23/06/2010 Tarja d'aparcament amb disminució  Cati Forcano 
536 23/06/2010 Aparcament amb tarja de disminució Cati Forcano 
537 23/06/2010 Tarja d'aparcament amb disminució  Cati Forcano 
538 23/06/2010 Tarja d'aparcament amb disminució Cati Forcano 
539 23/06/2010 Tarja d'aparcament amb disminució  Cati Forcano 
540 23/06/2010 Aprovació passejada de foc de la Nit Màgica Cati Forcano 
541 23/06/2010 Aprovació Serveis Extraordinaris mes de juny Alcalde 
542 23/06/2010 Aprovació nòmina mes de juny Alcalde 
543 25/06/2010 Festa Bar l'Estrada R. Gavarra, xx Alcalde 

 
5.- PUNTS URGENTS 
 



 
 

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 de dos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
5.1.- APROVACIÓ CESSIÓ D’UN ESPAI A L’ENTITAT CLUB BILLAR CANET 
 
Atès que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i 
instal·lacions (art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, 
també és competent per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
Atès que el Club billar Canet és una entitat municipal que té com a objectiu el 
foment i la participació a competicions de la Federació Catalana de Billar. 
 
Atès que aquesta entitat per al desenvolupament de les seves activitats 
necessita disposar d’un local. 
 
Atès que l’Ajuntament és titular de l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia 
s/n, distribuït de la forma següent: dos espais d’activitats amb un petit despatx, 
vestidor i dutxes i un jardí i lavabo per a discapacitats com a espai comú. 
 
Atès que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que fa el Club billar Canet 
en benefici de la vila de Canet de Mar, tenint en compte les seves finalitats 
esportives i en consideració d’aquest reconeixement convé amb l’entitat la 
possibilitat de cedir, en exclusiva, el local núm. 1 de l’edifici, en els termes de 
l’article 218.4 del TRLMRLC i l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, per ser destinat a 
local/seu social. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de cessió que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL A 
L’ENTITAT CLUB BILLAR CANET 
 
Canet de Mar, 1 de juliol de 2010 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde President de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió de data ..........., d’ara endavant anomenada l’Ajuntament. 
 
De l’altra, el Sr MH, major d’edat, veí de Canet de Mar, amb domicili al carrer 
Sant Març XX i DNI núm.......... Actua com a President de l’entitat “Club Billar 



 
 

Canet”, domiciliada a Canet de Mar, al carrer.............., amb CIF............., i inscrita 
en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, amb núm. ........, d’ara 
endavant anomenada l’Entitat. 
 
Assisteix a l’acte la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet Mar, als sols efectes d’atorgament de la fe pública. 
 
I MANIFESTEN 
 
1. Que l’Entitat té com a objectiu foment i participació competicions de la 
Federació Catalana de Billar. 
 
2. Que l’Entitat per al desenvolupament de les seves activitats necessita disposar 
d’un local. 
 
3. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions 
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és 
competent per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
4. Que l’Ajuntament és titular de l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia s/n, 
distribuït de la següent forma: dos espais d’activitats amb un petit despatx, 
vestidor i dutxes i un jardí i lavabo per discapacitats com espai comú. 
 
5. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que realitza l’Entitat en benefici 
de la vila de Canet de Mar, tenint en compte les seves finalitats esportives i en 
consideració d’aquest reconeixement convé amb l’Entitat la possibilitat de cedir, 
en exclusiva, el local núm 1 de l’edifici, en els termes de l’article 218.4 del 
TRLMRLC i l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, per ser destinat a local/seu social. 
 
Per això, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i representativitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració i amb la finalitat 
de formalitzar-lo,  
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim de cessió de l’ús del local núm 1 
de l’edifici situat en el Passeig de la Misericòrdia, a favor de l’Entitat signant, 
segons els usos que s’especifiquen a continuació: 
 
1.- L’Ajuntament cedeix l’ús del local núm. 1 de l’edifici, a favor de l’Entitat, per tal 
de destinar-se, única i exclusivament a local. 
 
2.- Que l’Entitat podrà utilitzar els espais comuns de l’edifici els dies i horaris 
determinats per l’Ajuntament i pactats amb la resta d’entitats que gaudeixen de 
l’edifici. 
 
3.- Que l’Entitat podrà destinar als usos que li són propis l’espai abans descrit al 
punt 1 les 24 hores del dia, sempre i quan no realitzi cap activitat amb soroll o 



 
 

escàndol més enllà de les 00:00h, així com els espais descrits al punt 2 en els 
horaris establerts, llevat que s’obtingui prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Obligacions de l’Entitat 
 
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’Entitat les 
següents: 
 
a) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la seves finalitats socials i 
fer-ne sempre un bon ús. 
 
b) Netejar el local social cedit, així com les dependències comunes (jardí i lavabo 
per discapacitats) previ pacte sobre els torns i dies de neteja amb la resta 
d’entitats que gaudeixin de l’edifici. 
 
c) Fer-se càrrec del petit manteniment del local cedit, així com de les 
dependències comunes previ pacte sobre el repartiment de les despeses 
derivades entre les entitats que gaudeixen de l’edifici. 
 
d) Fer-se càrrec de les reparacions dels desperfectes i dels manteniments, de 
qualsevol tipus, ocasionats per la mala utilització de les instal·lacions. 
 
e) En cas d’emmagatzematge de material propi, en cap cas aquest podrà ser de 
caràcter perillós, explosiu, amb risc pel medi ambient o de caràcter prohibit. 
 
f) L’Entitat no podrà realitzar obres, canvis estructurals o de decoració, sense 
prèvia autorització per part de l’Ajuntament. 
 
g) No es permesa la venda ni el consum de tabac i alcochol. 
 
h) L’entitat haurà de contractar al seu nom la connexió telefònica, si és el cas. 
 
Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament 
 
Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament: 
 
a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada d’interès 
públic, en quin cas procurarà notificar-ho a l’Entitat amb la màxima antelació 
possible. 
 
b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol 
hora. 
 
c) Es farà càrrec, inicialment, de les despeses per consum d’aigua, energia 
elèctrica, gas o similars. Posteriorment, aquest cost serà repercutit a l’entitat 
beneficiària a compte de la subvenció anual que atorga l’Ajuntament. 
 
Quart.- Reversió del bé cedit a favor de l’Ajuntament 
 
En cas de dissolució o inactivitat de l’Entitat els materials i el local cedit revertiran 
a favor de l’Ajuntament, propietari de les instal·lacions sense que això origini cap 
dret d’indemnització a favor de l’Entitat.  
 



 
 

Els aparells d’aire condicionat i les lluminàries situades a sobre de les taules de 
billar revertiran a favor de l’entitat donat que les col·loquen la mateixa entitat 
interessada. 
 
Així mateix, es fa constar que la cessió del local origina una possessió precària 
per part de l’Entitat, revocable en qualsevol moment, per motius d’interès públic i 
sense dret a percebre cap tipus d’indemnització. 
 
Cinquè.- Claus d’accés a les instal·lacions 
 
L’Ajuntament lliura dues còpies de les claus necessàries per a accedir al local 
cedit de l’edifici, així com el codi del sistema d’alarma instal·lat en aquest edifici. 
 
L’entitat comunicarà a l’Ajuntament per escrit, mitjançant el Registre General 
d’Entrada, i en un termini màxim de quinze dies de la signatura d’aquest 
document, el nom, número de DNI, adreça postal i electrònica i telèfon de 
contacte de les persones responsables d’aquestes dues còpies de les claus 
d’accés i del codi del sistema de l’alarma. 
 
L’Entitat no podrà fer còpies de les claus lliurades ni divulgar el codi del sistema 
d’alarma del complex. 
 
En el supòsit de pèrdua o mal funcionament de les còpies aquest fet haurà de ser 
comunicat a l’Àrea d’esports de l’Ajuntament, per tal de prendre les mesures 
necessàries pel restabliment de la normalitat. 
 
Sisè.- Responsabilitat dels danys 
 
L’Entitat i els seus usuaris seran els responsables exclusius, amb total indemnitat 
per part de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la 
utilització del local cedit. A aquest efecte, l’Entitat haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil, per un import suficient, rebut de la qual 
haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a comptar des de la 
signatura d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament té contractada una pòlissa d’assegurances que cobreix el 
“continent” de l’edifici. Amb el propòsit de protegir el seu “contingut”, l’Ajuntament 
recomana a l’Entitat beneficiària de la cessió la contractació d’una pòlissa per tal 
d’assegurar la cobertura dels béns i materials que tinguin dipositats en l’interior 
del local, en cas de robatori o altres inclemències. 
 
Setè.-  Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix per un (1) any a comptar des de la data 
de la seva signatura. Aquest termini es prorrogarà de forma automàtica per 
anualitats successives fins un màxim de quatre (4) anys sense necessitat 
d’adopció d’un nou acord, si cap de les parts no comunica a l’altra, per escrit, i 
amb una antelació mínima de tres mesos, la seva intenció de no prorrogar-lo. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es 
reserva el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.  
 



 
 

Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contencioso-
Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament. 
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de cessió d’un local entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i el Club billar Canet, transcrit en el cos d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde 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. 
 
5.2.- APROVACIÓ CESSIÓ D’UN ESPAI A L’ENTITAT PENYA 
BARCELONISTA DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i 
instal·lacions (art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, 
també és competent per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
Atès que la Penya barcelonista de Canet de Mar és una entitat municipal que té 
com a objectiu l’oci esportiu sense àmbit de lucre. 
 
Atès que aquesta entitat per al desenvolupament de les seves activitats 
necessita disposar d’un local. 
 
Atès que l’Ajuntament és titular de l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia 
s/n, distribuït de la forma següent: dos espais d’activitats amb un petit despatx, 
vestidor i dutxes i un jardí i lavabo per a discapacitats com a espai comú. 
 
Atès que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que fa la Penya 
barcelonista Canet en benefici de la vila, tenint en compte les seves finalitats 
lúdiques i esportives i en consideració d’aquest reconeixement convé amb 
l’entitat la possibilitat de cedir, en exclusiva, el local núm. 2 de l’edifici, en els 
termes de l’article 218.4 del TRLMRLC i l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, per ser 
destinat a local/seu social. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de cessió que es transcriu a continuació: 
 



 
 

CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL A 
L’ENTITAT PENYA BARCELONISTA DE CANET DE MAR 

 
Canet de Mar, 1 de juliol de 2010 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data ..........., d’ara endavant anomenada 
l’Ajuntament. 
 
De l’altra, el Sr MEV, major d’edat, veí de Canet de Mar, amb domicili al carrer 
Montenegre, XX i DNI núm. XXXXX Actua com a President de l’entitat “Penya 
Barcelonista de Canet de Mar”, domiciliada a Canet de Mar, al Passeig de la 
Misericòrdia s/n Local 2, amb CIF XXXXXX, i inscrita en el Registre d’Entitats 
de la Generalitat de Catalunya, amb núm. 13433, d’ara endavant anomenada 
l’Entitat. 
 
Assisteix a l’acte la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet Mar, als sols efectes d’atorgament de la fe pública. 
 
I MANIFESTEN 
 
1. Que l’Entitat té com a objectiu oci esportiu sense àmbit de lucre. 
 
2. Que l’Entitat per al desenvolupament de les seves activitats necessita 
disposar d’un local. 
 
3. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions 
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és 
competent per a la promoció de la cultura/esport a nivell municipal. 
 
4. Que l’Ajuntament és titular de l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia s/n, 
distribuït de la següent forma: dos espais d’activitats amb un petit despatx, 
vestidor i dutxes i un jardí com espai comú. 
 
5. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que realitza l’Entitat en 
benefici de la vila de Canet de Mar, tenint en compte les seves finalitats 
esportives i lúdiques i en consideració d’aquest reconeixement convé amb 
l’Entitat la possibilitat de cedir, en exclusiva, el local núm. 2 de l’edifici, en els 
termes de l’article 218.4 del TRLMRLC i l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, per ser 
destinat a local/seu social. 
 
Per això, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i 
representativitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de 
col·laboració i amb la finalitat de formalitzar-lo,  
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 



 
 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim de cessió de l’ús del local núm. 
2 de l’edifici situat en el Passeig de la Misericòrdia, a favor de l’Entitat signant, 
segons els usos que s’especifiquen a continuació: 
 
1.- L’Ajuntament cedeix l’ús del local núm. 2 de l’edifici, a favor de l’Entitat, per 
tal de destinar-se, única i exclusivament a local. 
 
2.- Que l’Entitat podrà utilitzar els espais comuns de l’edifici els dies i horaris 
determinats per l’Ajuntament i pactats amb la resta d’entitats que gaudeixen de 
l’edifici. 
 
3.- Que l’Entitat podrà destinar als usos que li són propis l’espai abans descrit 
al punt 1 les 24 hores del dia, sempre i quan no realitzi cap activitat amb soroll 
o escàndol més enllà de les 00:00h, així com els espais descrits al punt 2 en 
els horaris establerts, llevat que s’obtingui prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Obligacions de l’Entitat 
 
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’Entitat les 
següents: 
 
a) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la seves finalitats 
socials i fer-ne sempre un bon ús. 
 
b) Netejar el local social cedit, així com les dependències comunes (jardí i 
lavabo per discapacitats) previ pacte sobre els torns i dies de neteja amb la 
resta d’entitats que gaudeixin de l’edifici. 
 
c) Fer-se càrrec del petit manteniment del local cedit, així com de les 
dependències comunes previ pacte sobre el repartiment de les despeses 
derivades entre les entitats que gaudeixen de l’edifici. 
 
d) Fer-se càrrec de les reparacions dels desperfectes i dels manteniments, de 
qualsevol tipus, ocasionats per la mala utilització de les instal·lacions. 
 
e) En cas d’emmagatzematge de material propi, en cap cas aquest podrà ser 
de caràcter perillós, explosiu, amb risc pel medi ambient o de caràcter prohibit. 
 
f) L’Entitat no podrà realitzar obres, canvis estructurals o de decoració, sense 
prèvia autorització per part de l’Ajuntament. 
 
g) No es permesa la venda ni el consum de tabac ni alcochol. 
 
h) L’entitat haurà de contractar al seu nom la connexió telefònica, si és el cas. 
 
Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament 
 
Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament: 
 
a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada 
d’interès públic, en quin cas procurarà notificar-ho a l’Entitat amb la màxima 
antelació possible. 



 
 

 
b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol 
hora. 
 
c) Es farà càrrec, inicialment, de les despeses per consum d’aigua, energia 
elèctrica, gas o similars. Posteriorment, aquest cost serà repercutit a l’entitat 
beneficiària a compte de la subvenció anual que atorga l’Ajuntament. 
 
Quart.- Reversió del bé cedit a favor de l’Ajuntament 
 
En cas de dissolució o inactivitat de l’Entitat els materials i el local cedit 
revertiran a favor de l’Ajuntament, propietari de les instal·lacions sense que 
això origini cap dret d’indemnització a favor de l’Entitat. 
 
La instal·lació de l’antena de TV s’ha d’acabar, manca fer la connexió des de la 
caixa de comunicacions fins l’antena. La instal·lació interior s’ha realitzat. Tota 
la instal·lació revertirà per l’ajuntament un cop finalitzi la concessió. 
 
Així mateix, es fa constar que la cessió del local origina una possessió precària 
per part de l’Entitat, revocable en qualsevol moment, per motius d’interès públic 
i sense dret a percebre cap tipus d’indemnització. 
 
Cinquè.- Claus d’accés a les instal·lacions 
 
L’Ajuntament lliura dues còpies de les claus necessàries per a accedir al local 
cedit de l’edifici, així com el codi del sistema d’alarma instal·lat en aquest 
edifici. 
 
L’entitat comunicarà a l’Ajuntament per escrit, mitjançant el Registre General 
d’Entrada, i en un termini màxim de quinze dies de la signatura d’aquest 
document, el nom, número de DNI, adreça postal i electrònica i telèfon de 
contacte de les persones responsables d’aquestes dues còpies de les claus 
d’accés i del codi del sistema de l’alarma. 
 
L’Entitat no podrà fer còpies de les claus lliurades ni divulgar el codi del 
sistema d’alarma del complex. 
 
En el supòsit de pèrdua o mal funcionament de les còpies aquest fet haurà de 
ser comunicat a l’Àrea d’esports de l’Ajuntament, per tal de prendre les 
mesures necessàries pel restabliment de la normalitat. 
 
Sisè.- Responsabilitat dels danys 
 
L’Entitat i els seus usuaris seran els responsables exclusius, amb total 
indemnitat per part de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin 
derivar de la utilització del local cedit. A aquest efecte, l’Entitat haurà de 
disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per un import suficient, 
rebut de la qual haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a 
comptar des de la signatura d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament té contractada una pòlissa d’assegurances que cobreix el 
“continent” de l’edifici. Amb el propòsit de protegir el seu “contingut”, 
l’Ajuntament recomana a l’Entitat beneficiària de la cessió la contractació d’una 



 
 

pòlissa per tal d’assegurar la cobertura dels béns i materials que tinguin 
dipositats en l’interior del local, en cas de robatori o altres inclemències. 
 
Setè.-  Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix per un (1) any a comptar des de la data 
de la seva signatura. Aquest termini es prorrogarà de forma automàtica per 
anualitats successives fins un màxim de quatre (4) anys sense necessitat 
d’adopció d’un nou acord, si cap de les parts no comunica a l’altra, per escrit, i 
amb una antelació mínima de tres mesos, la seva intenció de no prorrogar-lo. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es 
reserva el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.  
 
Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contencioso-
Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament. 
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de cessió d’un local entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Penya barcelonista de Canet, transcrit en el cos d’aquesta 
proposta. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde 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. 
 
6.- 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 23.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 


