
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE 
JULIOL 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: 20:30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Antoni Isarn Flores 
 

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 relació de factures 
3. Incoació expedient de contractació obres del col·lector residual de connexió sector 

U7 industrial amb la xarxa urbana 
4. Aprovació serveis extraordinaris mes de juliol 
5. Aprovació del contracte de cessió de dades del padró d’habitants 
6. Aprovació de cessió d’objecte de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner al 

Van Gogh Museum 
7. Aprovació conveni amb el Ministeri de Cultura per a la reproducció de documents a 

la publicació del catàleg de patrimoni 
8. Aprovació del conveni de cooperació entre el Departament d’Educació i 

Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar 



 

  

(Maresme) per a la realització de diverses actuacions al CEIP Mare de Déu de la 
Misericòrdia 

9. Assabentat dels decrets de les tinències d’alcaldia 
10. Precs i preguntes 

 
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 19 de juliol 
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, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.-APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses F/2007/24 de data 26 de juliol de 2007, per import de 
75.654,05 EUR, 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 
del vigent pressupost  ordinari i únic per l’exercici de 2007, que fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 30 de novembre de 2006. 
 
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 F/2007/24 de data 26 de juliol de 2007, per 
import 75.654,05  EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2007/9 de data 26 de juliol de 2007, de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 41.76  €, corresponent a la relació de la 
mateixa data. 
  
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent del 
pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
3.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES DEL COL.LECTOR 
RESIDUAL DE CONNEXIÓ SECTOR U7 INDUSTRIAL 
 
Atès que és necessari i urgent procedir a les obres de connexió al col·lector general dels 
emissaris de l’equipament esportiu i del sector U7 industrial.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de maig 2007, ha aprovat  
el projecte de les al·ludides obres redactat per l’enginyer de camins Sr. Jordi San Millan i 
Filbà de l’equip redactor EIPO,S.L. i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 
155 de data 29/6/2007 i en el DOGC núm. 4925 de data 13/07/2007.  
 
Atès que aquest projecte té un pressupost d’execució per contracte que puja a 199.063,12 
euros, IVA inclòs. 
 



 

  

Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
concurs per a la contractació de les obres esmentades redactat pel secretari municipal, així 
com l’informe fet conjuntament amb l’interventor municipal que es transcriu a continuació: 
 

“En Toni Calpe i Jordà, interventor, i en Marcel·lí Pons i Duat, secretari, ambdós de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a obres de connexió al 
col·lector general dels emissaris de l’equipament esportiu i del sector U7 industrial, emeten el 
següent: 
 

INFORME 
 
Primer.-  L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix l’article 21.1.n de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, al tractar-
se d’un contracte l’import del qual  no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 
ni els 6.000.000,00 d’euros, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els 
anteriors imports. Tanmateix, l’Alcadia, mitjançant Decret 632/2007, de 5 de juliol, ha delega 
aquesta competència en la Junta de Govern Local.  
 
Segon.- Quan al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot utilitzar el 
concurs, en els termes de l’article 85 del TRLCAP, des del moment que la selecció del 
contractista, d’acord amb la proposta de plec de clàusules administratives particulars (PCAP), 
no s’efectuarà exclusivament en atenció a l’oferta econòmica que presentin els licitadors. Res 
impedeix, tampoc, que s’utilitzi el procediment obert.  
 
Tercer.- En el concurs l’adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt presenta 
una oferta més avantatjosa per a l’Administració, d’acord amb els criteris establerts en el 
PCAP, sense atenir-se exclusivament al preu i ses perjudici de la possibilitat de declarar-lo 
desert. Per això, és convenient licitar l’obra per la modalitat de concurs pel procediment 
obert. De conformitat amb el que estableix l’article 25 TRLCAP, en aquest cas és necessari 
que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponen classificació ja que l’import de l’obra 
es superior a 120.202,42 euros.  
 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s’adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 
 
Cinquè.- Existeix consignació pressupostària suficient  a la partida núm. 30 441 60000 prèvia 
aprovació de la modificació del pressupost pel ple de l’ajuntament. 
Sisè.-  Aquesta despesa es finançarà  amb la concessió d’una subvenció del Consell Català 
de l’Esport pendent d’atorgament. L’article 69.2 del TRLCAP disposa que quan el 
finançament total o parcial del contracte hagi de realitzar-se amb fonts de diferent 
procedència, cal acreditar la plena disponibilitat d’aquest finançament. Atès que no ha 
recaigut resolució definitiva per sobre l’atorgament de la subvenció que ha de finançar 
aquesta obra, mitjançant modificació del pressupost el seu finançament es realitza amb una 
operació de crèdit concertada per l’ajuntament destinada inicialment a finançar una altra 
inversió. 
 
Setè.- El projecte està aprovat definitivament i publicat al BOP núm. 155 de data 29/6/2007 i 
al DOGC núm.  4925 de data 13/07/2007 i d’acord amb l’article 129 del TRLCAP. Abans de 
l’inici de l’expedient de contractació s’ha d’ajuntar al mateix l’acta de replanteig del projecte. 
 
Vuitè.- S’ha sol·licitat els informes oportuns al Departament de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua referent al projecte d’obres abans al·ludides. 

Conclusió 
 
Han quedat degudament justificades la motivació i l’adequació a la normativa que permet la 
contractació per la modalitat de concurs pel procediment obert i es pot seguir la tramitació de 
l’expedient de contractació i licitació.  No obstant, l’adjudicació del contracte queda 
condicionada a l’entrada en vigor de la modificació del pressupost que es sotmet a aprovació 



 

  

del Ple, sense perjudici del posterior atorgament de la concessió de la subvenció per part del 
Consell Català de l’Esport.” 

 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
concurs per a la contractació de les obres de connexió al col·lector general dels emissaris 
de l’equipament esportiu i del sector U7 industrial i tenint en compte allò que es disposa al 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la 
proposta de la tinència d’alcaldia d’Obres, Serveis, Via Pública i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat; 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant concurs, 
per a l’execució de les obres de connexió al col·lector general dels emissaris de 
l’equipament esportiu i del sector U7 industrial i aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars que haurà de regir la contractació de les obres, essent el tipus 
de licitació de 199.063,12 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 199.063,12 €, amb càrrec a la partida núm. 30 441 
600000 prèvia aprovació de la modificació del pressupost pel Ple de l’Ajuntament. 
 
TERCER.-  El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a partir de la 
inserció del corresponent anunci en el DOGC. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, o membre 
de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del present 
acord. 
 
4.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE JULIOL 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, des del dia  15 de juny al 15 de juliol   de 2007. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores del 
dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del seu 
lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 
 



 

  

Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2007,  hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de vint-i-dos mil sis-cents divuit euros amb trenta-
vuit cèntims (22.618,38 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de juny i el 15 de juliol de 
2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent setanta-vuit euros amb seixanta-nou 
cèntims (1.178,69 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia 
local , durant el mes de juliol de 2007 i fins a quantitat d’onze euros amb setze cèntims 
(11,16 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la brigada d’Obres i 
Serveis durant el mes de juny de 2007.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents noranta euros amb setze cèntims 
(490,16 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de juliol  de 2007. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents quaranta euros amb  vuitanta cèntims 
(340,80 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes de juliol de 2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents quaranta-sis euros amb setanta-dos 
cèntims (246,72 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la Policia local, 
durant el mes de juliol de 2007. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents nou euros amb noranta cinc cèntims 
(209,95 €), corresponent al pagament de festivitat als agent que van treballar el dia 23 de 
juny de 2007. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2007. 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ DE DADES DEL PADRÓ 
D’HABITANTS 
 
El passat dia trenta u de maig de dos mil sis la Junta de Govern Local aprova la celebració 
de la darrera edició de la Beca d’Investigació Local Raimon Bonal i de Falgàs que convoca 
l’Ajuntament de Canet de Mar de forma bianual. 
 
Atès que la Sra. LMM amb DNI: xxxxxx, resident a Via Cannetum, xx  de Canet de Mar  va 
ser la guanyadora d’aquesta darrera edició de la Beca d’Investigació Local Raimon Bonal i 
de Falgàs, per la qual ha de realitzar l’estudi “Canet , una mirada al futur”. 
 
Atès que per a la realització de l’esmentat estudi es sol·liciten dades del padró de Canet de 
Mar en relació a la població total del municipi i per districtes/seccions censals del període 
1992-2007, a la població per gènere i per edat, per origen, per nivell d’estudis i per sector 
d’ocupació total del municipi i per districtes/seccions censals dins del període 1992-2007. 
 
Atès que la base de dades del padró d’habitants no compta amb els conceptes nivell 
d’estudi i sector d’ocupació és impossible cedir-los. 
 



 

  

Atès que per a la realització de l’estudi cal que LMM tingui accés a les dades de caràcter 
personal relatives a la població total del municipi i per districtes/seccions censals i a la 
població per gènere, per edat i per origen total del municipi i per districtes/seccions censals 
en el període 1992-2007, del tractament de les quals és responsable. 
 
Vist l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
Caràcter personal, segons el qual la realització de tractament de dades de caràcter 
personal per compte de tercers haurà d’estar regulada en un contracte que haurà de 
constar per escrit o en alguna altra forma que permeti acreditar la seva celebració i 
contingut establint-se expressament que l’encarregat del tractament únicament tractarà les 
dades conforme a les instruccions del responsable del tractament, que no les aplicarà o les 
utilitzarà amb una finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan 
sols per la seva conservació a altres persones. 
 
Vist i trobat conforme el contracte administratiu de cessió de dades, la redacció literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“CONTRACTE D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES 
 
I - PARTS 
 
D'una part, el Sr. Joaquim Mas Rius, proveït del DNI núm. xxxxxxx, alcalde president de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, especialment facultat per subscriure el present contracte de 
cessió de dades del padró municipal. Actua a la vegada com a responsable del fitxer 
corresponent al padró municipal d’habitants de Canet de Mar. 
 
De l'altra, la Sra. LMM, amb DNI núm. xxxxxxx, amb  domicili a Via Cannetum, núm. xx, a la 
població de Canet de Mar. Actuant en nom propi, manifesta tenir plena capacitat per contractar 
i que no es troba sotmesa en cap de les causes d’incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la 
legislació aplicable.  
 
Compareix el Sr. Marcel·lí Pons Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal de 
donar fe de la signatura del present contracte. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per contractar en les 
respectives qualitats en què actuen i de comú acord, 
 
II - MANIFESTACIONS 
 
I - Que LMM, guanyadora de la darrera edició de la Beca Bonal (JGL: 31/05/06) que convoca 
l’Ajuntament de Canet de Mar de forma bianual, sol·licita dades del padró de Canet de Mar 
per poder realitzar l’estudi “Canet, una mirada al futur” pel qual se li va concedir l’esmentada 
beca. 
 
II - Que per a la realització de l’estudi cal que LMM tingui accés a les següents dades de 
caràcter personal, del tractament de les quals és responsable: 
 
1. Població. Total municipi i per districtes/seccions censals. 1992-2007. 
2. Població per gènere i per edat. Total municipi i per districtes/seccions censals. 1992-
2007. 
3. Població per origen. Total municipi i per districtes/seccions censals. 1992-2007. 
 
III - Que, per aquesta raó, i en compliment del que disposa l’art. 12 de la Llei 15/99, de 13 de 
desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), ambdues parts en la seva 
lliure i espontània voluntat acorden regular aquest accés i tractament de dades de caràcter 
personal de conformitat amb els següents pactes: 
 
III - PACTES 



 

  

 
Primer.- No es considera comunicació de dades l'accés per part de l'encarregat de tractament 
a les dades, la titularitat  de les quals correspon al responsable del fitxer. 
 
Segon.- El responsable del fitxer posa a disposició de l'Encarregat de Tractament les dades 
del padró de Canet de Mar esmentades anteriorment.  
  
Tercer.- Es fa constar que les citades dades es posen a disposició de l'Encarregat de 
Tractament es troben degudament legalitzades i legitimades, en compliment de les mesures 
de seguretat previstes a l'article 9 de la Llei 15/99 (LOPD) i que es determinen per via 
reglamentària. 
 
Quart.- L'accés per part de l'Encarregat de Tractament a les dades de caràcter personal 
contingudes en el fitxer es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat de realitzar l’estudi 
“Canet, una mirada al futur” becat per l’edició que convoca l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- L'Encarregat de Tractament tractarà les dades d'acord amb les instruccions del 
Responsable del Fitxer. 
 
Sisè.- L'Encarregat de Tractament aplicarà i utilitzarà les dades únicament per a la finalitat 
prevista en el present contracte, sense que puguin ser aplicades o utilitzades per una finalitat 
diferent a la que hi figura. 
 
Setè.- L'Encarregat de Tractament s'obliga a guardar secret professional respecte les dades 
de caràcter personal, l'accés a les quals es regula pel present contracte, obligant-se a no 
comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altri, obligació que subsistirà fins i tot 
després de finalitzar les seves relacions respecte al Responsable del Fitxer. 
 
Vuitè.- En compliment de l’article 12.2 paràgraf 2n de la citada Llei, l'Encarregat de 
Tractament està obligat a implantar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a les 
que es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
que es determinen per via reglamentària i que garanteixen la seguretat i integritat de les 
dades i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte 
l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que 
estan exposades, provinguin d'acció humana o del medi natural. 
En tant el desenvolupament reglamentari no s'hagi portat a terme, les mesures de seguretat 
indicades en el paràgraf anterior seran les determinades en el Reial Decret 994/1999 de 11 
de juny, en el seu nivell mitjà . 
 
Novè.- El Responsable del Fitxer queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués 
generar-se per l'incompliment per part de l'Encarregat del Tractament de les estipulacions del 
present contracte, i en concret: 
 
a) En el supòsit que l'Encarregat de Tractament utilitzi o destini les dades de caràcter 
personal per a qualsevol finalitat diferent de la pactada per ambdues parts. 
 
b) Per vulneració per part de l'Encarregat de Tractament del deure de guardar secret sobre 
les dades, i no comunicar-les a tercers. 
 
c) Per utilitzar les dades incomplint, de qualsevol manera, les estipulacions del present 
contracte. 
 
En tots els supòsits i, en general, per incompliment de qualsevol dels pactes del present 
contracte, l'Encarregat de Tractament serà considerat com a responsable de tractament, 
responent a les infraccions en les que hagués incorregut personalment, així com de 
qualsevol reclamació que els interessats interposin davant l'Agència de Protecció de Dades, i 
de la indemnització que, en el seu cas, es reconeix a l'afectat que, de conformitat amb l'art. 
19 de la Llei, exerciti l'acció de responsabilitat pel dany o lesió que sofreixi en el seus béns o 
drets. 
 



 

  

Desè.- Un cop finalitzat l’estudi, les dades de caràcter personal utilitzades per l'Encarregat de 
Tractament hauran d'ésser destruïdes o retornades al Responsable del Fitxer. El mateix destí 
haurà de donar-se a qualsevol suport o document on hi consti alguna dada de caràcter 
personal objecte del tractament. 
 
Onzè.- L’accés a les dades personals s’instrumentarà a través del lliurament d’una còpia en 
suport paper del padró municipal d’habitants. La qual ha d’ésser restituïda a l’Ajuntament de 
Canet de Mar un cop finalitzada la seva utilització. 
 
I en prova de conformitat amb els apartats anteriors, ambdues parts signen el present 
contracte, per duplicat, a Canet de Mar, el ....... de/d’ ..................... de 2007.” 

 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Formalitzar un contracte administratiu de cessió de dades del padró municipal 
amb la Sra. LMM, guanyadora de la darrera edició de la Beca d’Investigació Local Raimon 
Bonal i de Falgàs que convoca l’Ajuntament de Canet de Mar de forma bianual, per la 
realització de l’estudi “Canet, una mirada al futur”. 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tots els documents necessaris per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
6.- APROVACIÓ DE CESSIÓ D’OBJECTE DE LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I 
MONTANER AL VAN GOGH MUSEUM 
 
Ates que el Van Gogh Museum, amb adreça Postbus 75366 1070 AJ Amsterdam, a través 
de la seva arxivera Martine Kilburn ha sol·licitat la cessió d’una peça per realitzar una 
exposició en el seu museu entre el 21 de setembre de 2007 i el 20 de gener de 2008. 
Aquesta exposició porta el títol de: Barcelona 1900. 
 
Atès que la cessió és de caire temporal i representa un percentatge molt petit del total 
d’obres exposades. 
 
Atès que la Casa museu disposa d’aquestes peces en règim de propietat/donació i pot 
cedir-les a les persones que hi puguin estar interessades sempre que reuneixin els 
requisits de seguretat i manteniment adequats.  
 
Atès que la Casa Museu té com a un dels seus objectius la divulgació de la figura de Lluís 
Domènech i Montaner arreu del món i que la cessió és una bona oportunitat per fer-ho 
internacionalment. 
 
Atès la normativa vigent sobre Museus que permet la cessió i la llei de Patrimoni Cultural 
Català. 
 
De conformitat amb la proposta de la tinència d’alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Cedir la peça: Maqueta de la sala de concerts del Palau de la Música Catalana, 
1905-1908. Maqueta realitzada per Juan Pablo Marín, 1989. La cessió es fa al Van Gogh 
Museum d’Amsterdam per tal que sigui transportada i exposada en aquest museu entre el 
21 de setembre de 2007 i el 20 de gener de 2008. 
 
SEGON.- Sol·licitar la documentació de l’assegurança al Van Gogh Museum d’Amsterdam 
on s’observi que la peça té la seva corresponent pòlissa per un valor total de 40.000 euros. 



 

  

I, en el cas que la peça resulti malmesa, es restitueixi adequadament o es restauri pel seu 
valor. 
 
TERCER.- En els plafons de l’exposició hi haurà de constar en un lloc visible el següent 
text: “Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Canet de Mar”. 
 
QUART.- Com a contraprestació per la cessió de la maqueta del Palau de la Música, el 
Van Gogh Museum d’Amsterdam es compromet a restaurar la llar de foc i l’escultura de la 
part superior del conjunt anomenat: Model de guix per a la decoració escultòrica de la 
façana exterior del pavelló d’administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. A més a més, el Van Gogh Museum es compromet a pagar el transport i 
l’allotjament per a dues persones representants de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia de 
la inauguració de l’exposició.   
 
CINQUÈ.- Les peces hauran de ser retornades a la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner com a màxim un mes després d’haver finalitzat l’exposició i en l’estat original que 
es trobaven abans del trasllat. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL MINISTERI DE CULTURA PER A LA 
REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LA PUBLICACIÓ DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal de Canet, la Biblioteca P. Gual i Pujadas, la Casa Museu 
Domènech i Montaner, de l’Ajuntament de Canet de Mar, el Centre d’Estudis Canetencs i 
el grup editorial Edicions Els 2 Pins publica una col·lecció, sota el nom d’Estudis de 
Patrimoni, que té com a finalitat la publicació d’estudis d’investigació i de divulgació del 
patrimoni local i l’edició dels treballs guanyadors de la beca Raimon Bonal i de Falgàs, de 
la qual el primer número es va publicar l’any 2006. 
 
Atès que aquest any 2007 s’està preparant la publicació del segon número d’aquesta 
col·lecció que portarà el títol de Canet de Mar. Història i Arquitectura. El patrimoni 
arquitectònic de Canet i la seva catalogació.  
 
Atès que per poder publicar aquest volum, és necessari poder reproduir documents 
conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i que no són objecte de propietat intel·lectual. 
 
Atès que per poder reproduir aquests documents cal signar un conveni amb el Ministeri de 
Cultura, el text literal del qual és el següent: 
 

CONVENIO PARA REPRODUCIR DOCUMENTOS EN LA PUBLICACIÓN CANET DE MAR. 
HISTÒRIA I ARQUITECTURA. EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CANET I LA SEVA 
CATALOGACIÓ (Documentos conservados en los archivos y que no son objeto de 
propiedad intelectual) 
 
En Madrid, a .... de ................... de 2007. 
 

R E U N I D O S 
 

DE UNA PARTE.- El Sr. D. Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, en nombre y representación del Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la O.M. 
de 20 de enero de 1995, que en lo sucesivo se denominará AUTORIZANTE. 
 
Y DE LA OTRA.- El Sr. Òscar Figuerola Bernal, como teniente de alcalde de Comunicación, 
Cultura y Urbanismo, DNI 35076106 W en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Canet de Mar, que en lo sucesivo se denominará AUTORIZADO. 
 

E X P O N E N 



 

  

 
1.- Que el AUTORIZADO, está interesado en la reproducción de varios documentos para que 
figuren en la publicación Canet de Mar. Història i Arquitectura. El patrimoni arquitectònic de 
Canet i la seva catalogació que de su trabajo de investigación va a realizarse por el 
Ayuntamiento de Canet de Mar. 
 
2.- Que el Archivo de la Corona de Aragón es un Centro dependiente del Ministerio de 
Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y que el citado 
Ministerio está dispuesto a conceder el permiso necesario para su publicación dada la 
relevancia cultural que ello conlleva. 
 
 Y en su virtud, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para suscribir el 
presente CONVENIO basado en las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
Primera.- El AUTORIZANTE  autoriza al AUTORIZADO para que pueda reproducir los 
siguientes documentos en la publicación de su trabajo de investigación: 
 
   - ACA, MP.38 
   - ACA, MP.221 
 
Segunda.- El AUTORIZADO se compromete a citar la procedencia de los documentos de la 
siguiente manera: 
  
Ministerio de Cultura. Archivo.............................. (Signatura correspondiente) 
 
Tercera.- El AUTORIZANTE podrá designar uno o varios funcionarios para la supervisión de 
las reproducciones de los documentos. 
 
Cuarta.-  El AUTORIZADO entregará 2 ejemplares de la publicación, sin cargo alguno, para el 
Ministerio de Cultura. 
 
Quinta.- Para todas las dudas e incidencias que puedan surgir de la interpretación del 
presente CONVENIO serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 
 
 Y en prueba de conformidad, firman el presente CONVENIO por triplicado en el lugar y  
fecha indicado ut supra. 
 
 

 EL AUTORIZANTE,      EL AUTORIZADO, 
Rogelio Blanco Martínez     Òscar Figuerola Bernal 
 
El presente convenio tipo fue informado favorablemente por la Secretaría General Técnica del 
Departamento en fecha 19 de abril de 1.995 y por el Servicio Jurídico del Departamento en 
fecha 31 de marzo del 1.995 y revisado por el Servicio Jurídico del Departamento el 25 de 
enero de 2006. 

 
Atès que la 2a Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme té la 
formalització de convenis de col·laboració sobre aquestes matèries com una competència 
delegada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb 
la proposta de la tinència d’alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Cultura per poder 
reproduir documents al Canet de Mar. Història i Arquitectura. El patrimoni arquitectònic de 
Canet i la seva catalogació, volum número dos de la col·lecció Estudis de Patrimoni, de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 



 

  

 
SEGON.- Facultar el 2n tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i Urbanisme, senyor 
Òscar Figuerola Bernal, per signar tots els documents que siguin necessaris per dur a 
terme aquest acord. 
 



 

  

8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS AL CEIP MISERICÒRDIA. 
 
Al CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia es fan necessàries obres de reforma als lavabos i 
als vestidors del gimnàs, per atendre les necessitats del centre. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació a la seva disposició addicional 15a 
preveu la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments. 
 
Atès que l’import de les obres a executar és de 150.043,99 €. 
 
Atès que l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
estableix que s’atorgaran de forma directa les subvencions nominativament previstes en 
els pressupostos generals de l’Estat o de les comunitats autònomes o de les entitats locals, 
en els termes recollits en els convenis. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya disposa de consignació pressupostària suficient amb 
càrrec a la posició pressupostària D/760000100/4210, per fer front a l’aportació de 
100.000,00 €. 
 
Atès que l’article 90 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu que la concurrència no és 
preceptiva en la concessió de subvencions en cas que els beneficiaris siguin corporacions i 
entitats locals i l’objecte de la subvenció estigui inclòs en plans o en programes prèviament 
aprovats. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Canet de Mar que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (MARESME) PER 
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CEIP MARE DE DÉU 
DE LA MISERICÒRDIA D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
Barcelona, 
 
R E U N I T S 
 
D’una part la Sra. M. Dolors Rius i Benito, secretària general del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, fent ús de les facultats que li han estat delegades per resolució 
de 21 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4786 de 22 de desembre de 2006) de delegació 
de competències del conseller d’Educació en diversos òrgans del Departament . 
 
De l’altra part l’Il·lustríssim Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, abans esmentat. 
 
E X P O S E N 
 
Que a la localitat de Canet de Mar es fan necessàries les obres d’adequació i millora del 
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia, per tal d’atendre les necessitats del centre.  



 

  

 
Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la 
Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a l’article 
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
L’article 90 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, preveu que la concurrència no és preceptiva en la 
concessió de subvencions en cas que els beneficiaris siguin corporacions i entitats locals i 
l’objecte de la subvenció estigui inclòs en plans o en programes prèviament aprovats. 
 
En conseqüència, 
 
A C O R D E N 
 
La col·laboració d’ambdues parts per a la realització de les obres esmentades, d’acord amb 
les següents: 
 

C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té per objecte la realització de les obres d’adequació i millora del CEIP Mare 
de Déu de la Misericòrdia amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules i dels 
annexos que en formen part. 
 
SEGONA.- FINANÇAMENT  
 
L’import màxim previst de les obres a executar és de 150.043,99 € dels quals la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà la quantitat de 100.000,00 € 
disposant de consignació pressupostària suficient amb càrrec a la posició pressupostària 
D/760000100/4210 del centre gestor EN03 del pressupost vigent. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es farà càrrec de les despeses de projecte i direcció i 
assumirà les que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida 
pressupostària adequada les quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin 
originar-se amb motiu d’aquest conveni, havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de 
l’Ajuntament que consta com annex número 1. 
 
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències 
de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin 
instades explícitament pel Departament d’Educació. 
 
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les 
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Canet de Mar. El tècnic del 
Departament d’Educació verificarà que es realitzi una obra completa, capaç de prestar 
serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions, amb els permisos d’utilització 
necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament d’Educació. 
 
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per aquest tècnic, 
segons model que s’acompanya com annex número 2. 
 
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte d’aquest 
conveni, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
En el cas que en data 31 d’octubre el tècnic del Departament d’Educació prevegi que no es 
podrà certificar tot l’import de l’anualitat prevista en aquest conveni, el Departament 
d’Educació es reserva la facultat de tramitar l’expedient de canvi d’anualitats per tal de 



 

  

traslladar l’import pendent als següents exercicis pressupostaris, segons les disponibilitats 
pressupostàries del Departament d’Educació. 
 
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES 
 
a) Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni redactat 
pels serveis tècnics municipals.  
 
b) Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic, de l’avantprojecte i projecte 
per la Secció d’Obres i Manteniment o la Secció de Supervisió de Projectes, segons 
correspongui, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i 
específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous 
edificis per a Centres Educatius públics del Departament d’Educació i les que al projecte 
correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de necessitats. 
 
Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball. 
 
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES 
 
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi consti la 
participació d’ambdós organismes. 
 
Les dimensions del cartell han de ser d’1,500 x 1,500 m. 
 
CINQUENA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament 
de Canet de Mar ajustant-se en tot moment al que es disposa al Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del 
seu inici i acabament. 
 
Així mateix, haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que comportin un 
endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni, i en tot cas serà d’aplicació el 
darrer paràgraf de la clàusula segona. 
 
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà l’assistència 
d’un representant del Departament d’Educació, fent arribar a la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu un exemplar original de l’Acta corresponent. 
 
SISENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 
 
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que 
hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent, 
particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat. 
 
SETENA.- DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de control de 
qualitat. Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra d’acord amb el que 
disposa la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 
d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article 4 del Decret 77/1984, de 4 de març, sobre control 
de qualitat dels materials i unitat d’obra. 
 
Els tècnics del Departament d’Educació vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i podran 
exigir el justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3. 
 
VUITENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 



 

  

 
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el 
compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al 
projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de 
responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant 
el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la 
seva funció. 
 
NOVENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
En cas d’ampliació o nova construcció, la propietat de les obres realitzades serà de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i se cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a 
l’activitat escolar que li és inherent, segons queda reflectit en el corresponent acord del Ple 
de l’Ajuntament. 
 
DESENA.- INAUGURACIÓ. 
 
En els casos d’un nou centre docent o gran ampliació, la inauguració la promouran 
conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus representats. 
 
ONZENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI. 
 
La conservació, el manteniment i la vigilància de les obres un cop finalitzades correspondrà a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
DOTZENA.- INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI 
 
La utilització dels recursos per una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el projecte 
informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del Departament 
d’Educació, o l’execució de les obres sense tenir en compte les clàusules establertes, seran 
motius d’anul·lació per part del Departament d’Educació de l’aportació corresponent, i 
l’Ajuntament haurà d’assumir tots els compromisos i responsabilitats adquirits i haurà de 
retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya les quantitats abonades. 
 
TRETZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència d’aquest conveni serà fins desembre de 2007. 
 
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat. 
 
La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents: 
 

- el mutu acord de les parts manifestat per escrit, 
- l’incompliment manifest dels seus pactes, 
- la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, sempre i quan 

sigui acceptada per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis econòmics, s’hauran de 
compensar degudament. 
 
CATORZENA: QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació la resolució i els efectes 
d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 

Pel Departament d’Educació Per l’Ajuntament de Canet 
de Mar  

de la Generalitat de Catalunya L’alcalde-president 



 

  

El conseller  
pd. resolució 21/12/06(DOGC 4786 de 
22/12/06) 

 

La secretaria general d’Educació  
  
  
  
M. Dolors Rius i Benito Joaquim Mas i Rius 

 
ANNEX NÚM. 1 

 
 
-------------------------------------------, 
Secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar                
 
C E R T I F I C O: Que l’Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia            , adoptà l’Acord 
següent: 
 
Primer: Aprovar l’esborrany del Conveni a subscriure amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per realitzar les obres d’adequació i millora del CEIP Mare de Déu 
de la Misericòrdia 
 
Segon: Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a ser destinat a activitat escolar. 
 
Tercer: Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest Conveni.  
 
Quart: Facultar a l’Alcaldia a subscriure aquest Conveni, de conformitat amb l’article 21.1.b) 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
I perquè així consti i produeixi els oportuns efectes, lliuro aquesta certificació, amb el vist i 
plau de l’Il·lm. Sr. Alcalde, que la signa a 
 

ANNEX NÚM. 2 
 
El sotasignat, tècnic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr.                                         
, fa constar als efectes previstos en el conveni entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de les obres d’adequació i millora del CEIP 
Mare de Déu de la Misericòrdia d’aquesta localitat que, un cop visitada l’obra, ha comprovat 
que s’han executat les unitats d’obra següents: 
 

NÚM. 
CERTIFICACIÓ IMPORT CERTIFICACIÓ .......% A 

PROTEGIR 
   

 
D’acord amb el projecte supervisat per la Secció de Supervisió de Projectes del Departament 
d’Educació,  
 

Total aportació Generalitat de 
Catalunya 

 

Certificat emès anteriorment  
Certificat actual  
Pendent certificar  

 
Barcelona, 
 
El tècnic del Departament d’Educació. 
 



 

  

ANNEX NÚM. 3 
 
Declaració relativa  al control de qualitat de les obres objecte del conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de les obres d’adequació i 
millora del CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia d’aquesta localitat, en compliment del que 
disposa la clàusula setena. 
 
1.- L’empresa adjudicatària del control de qualitat és: 
 
2.- Durant l’execució dels treballs s’han realitzat les proves necessàries per garantir els 
deguts nivells de seguretat i de qualitat que han quedat reflectits als informes corresponents. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes previstos a la clàusula setena del conveni. 
 
Barcelona, 
 
Per la Direcció Facultativa, Per l’empresa Control de Qualitat, 
 
Pels Serveis Tècnics Municipals, 

 
Atès que la despesa d’aquestes obres va a càrrec de les partides Núm. 501.422.62216 i 
50.422.62220 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Atès que la 3a Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i Educació té la formalització de 
convenis de col·laboració sobre aquestes matèries com una competència delegada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb la 
proposta de la tinència d’alcaldia d’Educació, Infància i Medi Ambient, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya per dur a terme les obres de reforma als lavabos i als vestidors 
del gimnàs del CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia. 
 
SEGON.- Cedir l’ús de la construcció feta al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a ser destinat a activitat escolar. 
 
TERCER.- Comprometre’s a fer front a les despeses que s’originin amb motiu d’aquest 
conveni. 
 
QUART.- Facultar la 3a tinenta d’alcalde, senyora Sílvia Tamayo Mata, per signar tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre aquests acords al Ple de la corporació en la propera sessió que 
celebri, per a la seva ratificació. 
 
9.- ASSABENTAT DELS DECRETS DE LES TINÈNCIES D’ALCALDIA 
 
A continuació, es procedeix a assabentar als membres de la Junta de Govern, dels decrets 
de l’alcaldia i de les tinències d’alcaldia en el període que va des del 16 de juliol al 20 de 
juliol de 2007. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16 DE JULIOL AL 20 DE JULIOL DE 2007 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 



 

  

665 16/07/07 Desestimació de la sol·licitud d’EP respecte 
al senyor O 

Òscar Figuerola 

666 16/07/07 Encàrrec direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut a l’arquitecta tècnica 
municipal AM 

Òscar Figuerola 

667 16/07/07 Acceptació renúncia nínxol Cati Forcano 
668 17/07/07 Unió de fet Srs. YH i ZF Cati Forcano  
670 17/07/07 Permís acampada a Vil·la Flora per part del 

Col·legi Yglesias 
Òscar Figuerola 

671 17/07/07 Autorització exercici activitat obrador de 
gelats Torrent de Lledoners xx 

Sílvia Tamayo 

673 18/07/07 Suspensió provisional procediment 
restauració legalitat c/ Mn. M. Martínez, xx 

Òscar Figuerola 

674 18/07/07 Seguiment expedient enderroc C/ 
Misericòrdia, xx 

Òscar Figuerola 

675 18/07/07 Seguiment enderroc C/ Gram, xx Òscar Figuerola 
678 19/07/07 Obres menors Òscar Figuerola 
680 20/07/07 Primera ocupació Òscar Figuerola 
681 20/07/07 Primera ocupació riera de la Torre, xx Òscar Figuerola  
683 20/07/07 Incoació expedient de restauració de la 

legalitat urbanística ronda Sant Jordi, xx 
Òscar Figuerola 

684 20/07/07 Incoació expedient de restauració de la 
legalitat urbanística carrer Sant Josep, xx 

Òscar Figuerola 

 
11.- 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 20:30 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


