
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE MAIG DE 2008 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.50 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
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 relació de despeses 
3. Atorgament subvenció extraordinària a l’Associació Cultural Plataforma 

Odèon 
4. Aprovació del pagament dels ajuts de menjador escolar del 2n trimestre 

del curs 2007-2008 
5. Aprovació del protocol sobre el servei de préstec de material esportiu de 



la Diputació de Barcelona 
6. Relació de decrets des del dia 28 d’abril fins al 2 de maig de 2008 
7. Precs i preguntes 

  
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
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 
8 de maig de 2008 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 DESPESES 
 
Vista la relació de despeses F/2008/16 de data 15 de maig de 2008, per import 
de  55.512,15  EUR, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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/2008/16 de data 15 de maig 2008, 
per import de 55.512,15 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
3.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL PLATAFORMA ODÈON 
 
Enguany l’Associació Cultural Plataforma Odèon, per tal de continuar 
desenvolupant les seves activitats culturals, educatives i lúdiques amb l’objectiu 
de potenciar Canet com un nou referent cultural a partir de la música de 
percussió, així com reivindicar festivament, fer realitat el nou teatre Odèon, 
organitza el VI Festival Re-percussió per l’Odèon, amb activitats culturals, 
pedagògiques, musicals, tallers de percussió, cercaviles..., que es 
desenvoluparan durant els dies 6 i 7 de juny de 2008.  
  



Atès que l’organització i realització del VI Festival Re-Percussió per l’Odèon els 
ocasiona una despesa de 48.565,00€ en concepte de contractació 
d’espectacles, actuacions musicals, equips de so i llum, publicitat, 
infraestructura, drets d’autor i altres. 
 
Atès que aquesta és una activitat que pel seu interès públic vol ser 
promocionada des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, prèvia fiscalització de la intervenció, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a l’Associació Cultural Plataforma Odèon una subvenció 
extraordinària d’acord amb el detall que tot seguit s’especifica: 
 
Objecte de la subvenció  Organització i realització del VI Festival Re-

Percussió per l’Odeón. 
Crèdit pressupostari  Aplicació pressupostària 40 45100 48901  
Import de la subvenció  9.500,00 € 
Comptabilitat amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos 

 Sí 

Termini i formes de pagament  Pagament anticipat amb caràcter previ a la 
realització del VI Festival Re-Percussió de l’Odeón 

Forma de justificació  Memòria justificativa de l’actuació amb esment de 
les activitats realitzades. 

 
 Memòria econòmica que contindrà 

a) Relació classificada de les despeses amb 
identificació del creditor, factura, i import. 

 
b) Factures incorporades a la relació esmentada 

en el paràgraf anterior. 
 

c) Relació d’altres ingressos o subvencions que 
hagin finançat l’activitat subvencionada, amb 
indicació de l’import i procedència. 

 
 Difusió de la publicitat de la subvenció municipal. 

 
Termini de justificació  Fins el 30 de setembre de 2008 
 
SEGON.- Establir que d’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions 
locals, la subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i 
reduïble en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
TERCER.- Donar publicitat a la subvenció concedida d’acord amb el que 
estableixen els articles 18 de la Llei general de subvencions i 30 del Reglament 



que desenvolupa la Llei general de subvencions. En aquest sentit cal incorporar 
en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions, el logotip de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Àrea de Cultura. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat beneficiària. 
 
4.- PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA REGIDORIA 
D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA SOBRE ELS PAGAMENTS DELS AJUTS DE 
MENJADOR ESCOLAR 2n. TRIMESTRE DEL CURS 2007-2008 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
5.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL SOBRE EL SERVEI DE PRÉSTEC DE 
MATERIAL ESPORTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Regidoria delegada 
d’Esports,  té la voluntat d’oferir a la població activitats lúdiques esportives. 
 
Atès que l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona disposa d'un servei de 
material esportiu i recreatiu de préstec, per posar a disposició dels ajuntaments 
i ens locals de la província de Barcelona per a les activitats que aquests ens 
organitzin. 
 
Atès que per poder fer efectiva aquesta col·laboració i gaudir del material 
esportiu que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals 
interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol mitjançant 
l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent. 
 
Vist i trobat conforme el contingut del protocol a signar amb la Diputació de 
Barcelona per fer efectiu aquest servei de préstec de material esportiu, el qual 
es transcriu a continuació: 
 

PROTOCOL SOBRE EL SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU 
 
 I. ANTECEDENTS  

 
L'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona disposa d'un servei de material 
esportiu i recreatiu de préstec, per posar a disposició dels ajuntaments i ens 
locals de la província de Barcelona per a activitats lúdiques esportives que 
aquests ens organitzin. 
 
Es voluntat de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona reforçar el suport i 
col·laboració amb els ens locals del seu territori, concretament en l’àmbit de les 
competències que en matèria d'esports  tenen legalment atribuïdes. Així es 
desprèn dels objectius previstos per al període 2008-2011. 
 



En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la 
Llei 7/1985), la Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic 
als municipis de la província en àmbits molt diversos.  
 
En concret per aquesta iniciativa, i per poder fer efectiva aquesta col·laboració i 
gaudir del material esportiu que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, 
els ens locals interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest 
Protocol mitjançant l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent. 
 
Així, durant el període de 2008-2011, els ens locals interessats, en funció de les 
activitats que tinguin previst realitzar, podran formular totes les sol·licituds de 
préstec que consideren adients, dintre de les diverses tipologies previstes.  
 
II. PROTOCOL  
 
Per articular el préstec de material esportiu als ens locals de la província de 
Barcelona, serà requisit imprescindible la prèvia adhesió al present Protocol, 
que conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir la 
prestació gratuïta del material esportiu que consta a la relació annexa. Aquesta 
relació es mantindrà actualitzada a través de la web provincial. 

 
 III. PROCEDIMENT A SEGUIR PER A FORMALITZAR L’ADHESIÓ 

 
Aprovat el present Protocol per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 21 de febrer de 2008, i donada la publicitat 
corresponent, els tràmits que hauran de seguir-se seran, succintament, els 
següents: 
 
a) Aprovació de l’adhesió al present Protocol, acordat per l’òrgan competent 
dels ens locals de la província de Barcelona interessats en el préstec gratuït de 
material esportiu per part de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, de 
les diverses tipologies previstes. 
 
L’acord d’adhesió haurà de contenir acceptació expressa de les condicions del 
servei de préstec, que es contenen al protocol. 
 
b) Notificació de l’esmentat acord a l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona per  part dels ens locals. 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- Objecte 

 
L’objecte d’aquest Protocol el constitueix el préstec gratuït per part de la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Esports, als ens que hagin acordat 
la seva adhesió al present Protocol,  del material esportiu que es detalla a la 
relació annexa, i que periòdicament s’actualitzarà en la forma prevista a 
l’apartat II anterior, per col·laborar al desenvolupament de les activitats lúdiques 
esportives que es duguin a terme en el territori de l’ens adherit. 
 
SEGONA.-  Tipus de material susceptible de préstec, i condicions 
específiques 

 



El material ofert en préstec, s’agrupa en : A) Material aquàtic i B) Altre material 
  
Material aquàtic 
 
Condicions especifiques  que ha de complir d'aquest material: 
 
Aquest material recreatiu aquàtic acompleix les condicions tècniques que 
imposen les normes internes i de la Unió Europea i s'adequa als requisits de 
seguretat i salubritat que exigeix el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.  
 
L'Ajuntament o entitat receptora d'aquest material constata sota la seva 
responsabilitat que la piscina on s'instal·larà el material reuneix els requisits de 
seguretat i salubritat que estableix l'esmentat Decret. 
 
 Altre material 
 
Aquest material compleix els requisits per ser instal·lat en llocs destinats a 
activitats lúdiques esportives. 
 
Tot el material cedit en préstec ho és amb caràcter gratuït. 

 
TERCERA.- Formalització i efectivitat del préstec 

 
Un cop formalitzada l’adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, 
essent necessària la complimentació del full de sol·licitud del material esportiu, 
tantes vegades com es necessiti disposar d’aquest material. 
 
L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, donarà curs a la sol·licitud, i ho 
posarà en coneixement de l’entitat sol·licitant. 
 
La sol·licitud del préstec es farà en el model normalitzat que estarà disponible a 
la web del Servei. La sol·licitud haurà de presentar-se en qualsevol dels 
Registres de la Diputació, o per qualsevol dels mitjans previstos a la llei; i anirà 
signada per l’Alcalde de l’Ajuntament o President de l’ens local sol·licitant, o pel 
Regidor d’Esports i, en la mateixa es farà constar que la instal·lació on s’ha 
d’ubicar el material prestat compleix tots els requeriments previstos a la 
normativa que li sigui d’aplicació. 
 
L’ens sol·licitant haurà de recollir el material prestat del magatzem on es trobi 
dipositat, transportar-lo al lloc designat per a la seva ubicació i retornar-lo un 
cop finalitzada l'activitat. En el moment d’autoritzar el préstec s’haurà d’indicar 
el local on s’ha de retirar i retornar el material corresponent 
 
El transport i els operaris necessaris per a la recollida, instal·lació, retirada i 
retorn dels materials, seran a càrrec de l’entitat sol·licitant. 
 
La relació actualitzada dels materials de préstec i el full de sol·licitud, com s’ha 
dit, es trobarà disponible a l’adreça 
http://www.diba.cat/esports/esdev1linies2prestec.asp 
 
QUARTA.- Obligacions i responsabilitats de les parts 
 



1.- L’ens beneficiari es compromet a col·locar en un lloc visible de l’espai on es 
dugui a terme l'activitat, una pancarta amb el Logotip de la Diputació de 
Barcelona, Xarxa de municipis, Àrea d'Esports, que serà proporcionada pel 
Servei d'Esports. 
 
2.- L’ens beneficiari haurà de designar un tècnic que faci d'interlocutor amb la 
Diputació, per a qualsevol qüestió que es pugi plantejar  en relació al material 
prestat. 
 
3.- Així mateix, l’ens beneficiari es compromet a seguir els protocols d’actuació 
que s’estableixin per la Diputació en aplicació de les normes o normativa vigent 
o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats, o que pugui utilitzar 
en el futur. 
 
4.- Quant a les responsabilitats, en general, l’ens beneficiari, s’obliga a : 
 
 Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir 
derivada de l'ús del material cedit en préstec. 
 
 Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació cas que es 
produeixi un deteriorament greu del mateix. 
 
 Retornar el material prestat en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat 
en que li va ser lliurat. 
 
 Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del lloc 
on s'instal·li el material cedit. 
 
 Tenir cura del compliment de les obligacions establertes en el Decret 
56/2003, de 4 de febrer, que regula les activitats fisicoesportives en el medi 
natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les 
activitats previstes a l'annex I de l'esmentat Decret. 
 
 Disposar del personal tècnic adequat pel desenvolupament de les activitats 
i per a cada tipus d'activitat. 
 
 En el cas de material aquàtic, és responsabilitat seva que la piscina on 
s'instal·larà el material reuneix els requisits de seguretat i salubritat que 
estableix la normativa vigent. 
 
4.- La Diputació de Barcelona, per la seva part, s’obliga a  
 
 Facilitar el material en condicions adequades per al seu us. 
 
 Donar assessorament als ajuntaments i entitats locals de la 
província  en la utilització d'aquests materials. 

 
CINQUENA.- Finançament 
 
El servei de préstec té caràcter gratuït.  

 



Això però, totes les despeses de transport i personal necessari per a la 
recollida, instal·lació, retirada  i retorn del material, anirà a càrrec de l’ens 
beneficiari. 
 
SISENA.- Vigència 
 
La vigència del present Protocol abastarà el període 2008-2011, podent-se 
prorrogar per períodes iguals, sempre que no variïn les condicions 
especificades en aquest Protocol, i mentre no es denunciï per acord exprés de 
qualsevol de  les parts. 
 
SETENA.- Extinció  

 
L’ens local que s’hagi adherit al present Protocol podrà, en tot moment deixar-
ho sense efecte, en el benentès que aquesta decisió comportarà 
automàticament deixar de rebre material esportiu en préstec, i que requerirà un 
acord del mateix òrgan que va aprovar l’adhesió al protocol. 
 
En tot cas, l’adhesió al Protocol no es podrà deixar sense efecte mentre hagi un 
lliurament de material pendent de retornar a l’Àrea d’Esports, i aquesta ho rebi 
de conformitat. 
 
Cas que l’ens locals adherit al Protocol no donés compliment a les obligacions 
que li corresponen, la Diputació de Barcelona no assumirà cap responsabilitat, i 
podrà denunciar la seva adhesió al mateix, la qual cosa produirà efectes en els 
termes i termini que s’acordi.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el protocol a signar amb la Diputació de Barcelona per poder 
gaudir del servei de préstec de material esportiu per dur a terme activitats 
lúdiques de caràcter esportiu. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 D’ABRIL FINS AL 2 DE MAIG 
DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

436 28.04.08 Primera ocupació. Balmes, xx Òscar Figuerola 
437 28.04.08 Aprovació comptes carnaval  Cati Forcano 
438 28.04.08 Despeses pubilles  Cati Forcano 
439 28.04.08 Reconeixement trienni IP Alcalde 
440 28.04.08 Aprovació pagament complement de 

productivitat 
Alcalde 

441 28.04.08 Aprovació nòmina mes d’abril Alcalde 



442 28.04.08 Sardanes Alcalde 
443 28.04.08 Resolució expedient sancionador AU Sílvia Tamayo 
444 28.04.08 Sol·licitud subvenció Àrea de Participació i 

Ciutadania 
Alcalde 

445 29.04.08 Proposta retirada carnet de conduir Alcalde 
446 29.04.08 Contracte subministrament vestuari personal Alcalde 
447 29.04.08 Legalització enderroc edifici carrer Sant Josep, 

xx 
Òscar Figuerola 

448 29.04.08 Factura Ibertasa Alcalde 
449 29.04.08 Primera ocupació, Mar xx Òscar Figuerola 
450 29.04.08 Aprovació inicial projecte reforma Masoveria Alcalde 
451 30.04.08 Renovació contracte MSR Alcalde 
452 30.04.08 Cessió Masoveria  Alcalde 
453 30.04.08 Primera ocupació Abell Baix, xx Òscar Figuerola 
454 30.04.08 Encàrrec prestació servei control legionel·la Alcalde 
455 30.04.08 Encàrrec obres perllngació riera Gavarra Alcalde 
456 30.04.08 Adjudicació protector  paviment pavelló Alcalde 
457 30.04.08 Sobreseïment expedient ronda Sant Jordi, xx Òscar Figuerola 
458 30.04.08 Sobreseïment expedient les Palmes, xx Òscar Figuerola 
459 30.04.08 Sobreseïment expedient Santíssima Trinitat, xx Òscar Figuerola 
460 30.04.08 Aprovació retorn garantia provisional licitadors 

contracte parcs i jardins 
Alcalde 

461 02.05.08 Recurs CA responsabilitat patrimonial RGP Alcalde 
462 02.05.08 Assabentat botgia productes alimentaris ronda 

dr. Anglès xx 
Sílvia Tamayo 

463 02.05.08 Resolució recurs reposició IT Alcalde 
464 02.05.08 Resolució recurs reposició VP Alcalde 
465 02.05.08 Sol·licitud subvenció persones immigrades Alcalde 

 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.50 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


