
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 30 D’OCTUBRE 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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

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

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i 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. Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de 

relació de despeses de 9 d’octubre de 2008 
4. Aprovació del conveni amb el Consorci per a la Normalització 

Lingüística per a l’organització de cursos de català per a adults curs 
2008-2009 



5. Relació de decrets des del dia 13 al 17 d’octubre de 2008 
6. 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 
23 d’octubre 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 factures F/2008/35 de data 30 d’octubre de 2008, per import 
de 191.085,52€, 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 factures F/2008/35 de data 30 d’octubre de 
2008 , per import de 191.085,52 €, 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.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE DESPESES DE 9 D’OCTUBRE DE 
2008 
 
Atès que en data 9 d’octubre d’enguany, la Junta de Govern Local va 
aprovar una relació de despeses per un import de 121.627,44 €. 
 
Atès que s’ha detectat que aquest import no era correcte, sinó que l’import 
ha de ser 88.327,46 €, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 



ÚNIC.- Aprovar la relació de despeses que es transcriu a continuació per un 
import de 88.327,46 €: 
 

 APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 9 d’octubre de 2008, per import de 
88.327,46€, 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,  es proposa a la a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents, 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 d’octubre de 2008 , per 
import de 88.327.46€, 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. 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 
 
Atès que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ofereix cursos 
de català per adults, en els diferents nivells d’aprenentatge  
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de promoure l’ús 
social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir 
a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística. 
 
Atès que ambdues parts estan interessades a subscriure un conveni de 
col·laboració  per a la realització de cursos de català per a adults. 
 
Atès que en aquests moments ja s’imparteix un curs de català, nivell de 
suficiència, a Canet de Mar i es preveu que se n’imparteixi un altre de nivell B2, 
durant el curs 2008-2009. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar, el contingut del qual és el següent: 
 

Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per a l’organització de cursos de català per a adults 
 



 REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Bernat Joan i Marí, president del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). 
 
I de l’altra, el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
                       
 ACTUEN 
 
El primer, en representació del CPNL, a l’empara de les facultats que li 
confereix l’article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d’octubre de 1988. 
 
El segon, en virtut del que disposa l’article 53 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. 
  
 MANIFESTEN 
 
1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l’ús social 
del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  

 
2. Que l’Ajuntament de Canet de Mar té la intenció de realitzar cursos de català 
per a adults en col·laboració amb el CPNL i, per aquest motiu, les parts 
decideixen establir aquest conveni que reguli les relacions entre el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents 

  
 PACTES 

 
1. El CPNL, a través del CNL del Maresme, es compromet a: 
 
a) Organitzar els cursos de català adreçats especialment a la població adulta 
de Canet de Mar fixats conjuntament amb l’ajuntament i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries de la corporació. 
 
b) Contractar el personal tècnic que impartirà els cursos. 
 
c) Marcar en tot moment les directrius tècniques i assessorar pedagògicament 
el personal que imparteixi els cursos. 
 
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a) Facilitar els locals adients on realitzar les funcions docents. 
 
b) Assumir el cost del 100% de les despeses generades per l’organització 
dels cursos i aportar al CPNL la quantitat que s’especifica en l’annex a aquest 
conveni d’acord amb l’esmentat en el pacte 1.a). 
 



 
3. Les parts s’obliguen al compliment del que estableixen els Estatuts i el 
Reglament del CPNL en tot allò que no estigui expressament estipulat en 
aquest conveni i a complir i fer complir els acords dels òrgans de govern 
d’aquest ens. 
 
 
4. Les dades definitives dels cursos que es duguin a terme en cada període es 
concretaran en un document que serà considerat com un annex al conveni, 
signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el CPNL. 

 
 
5. Aquest conveni té una durada inicial d’un any, a partir de la data de la seva 
signatura, i es prorrogarà automàticament, d’acord amb les parts, per poder 
realitzar altres cursos i/o actuacions afins. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en tres 
exemplars. 
 
Canet de Mar, 30 d’octubre de 2008 

  
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la 
Tinència d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, 
de 5 de juliol. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per poder impartir cursos de català per a adults, 
durant el període 2008-2009, a Canet de Mar.  
 
SEGON: Adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient en el projecte de 
pressupost 2009 que se sotmeti a la consideració del Ple, amb el benentès que 
l’existència de consignació efectiva constituirà condició suspensiva de l’eficàcia 
del present conveni. 
 
TERCER: Facultar el senyor Òscar Figuerola Bernal, 3r. Tinent d’alcalde de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, per signar 
tots els documents que es derivin d’aquests acords. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 FINS AL DIA 17 D’OCTUBRE 
DE 2008 
 

Núm. Data Contingut Signatura 
1014 13.10.08 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1015 13.10.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1016 13.10.08 Ass. oficina d’assegurances Rda. Dr. Anglès xx Sílvia tamayo 



1017 14.10.08 Expedient sancionador gos Alcalde 
1018 14.10.08 Incoació expedient 79028, Massó SL Alcalde 
1019 15.10.08 Pagament JB Alcalde 
1020 15.10.08 Atorgament primera ocupació Sant Cristòfol, xx Òscar Figuerola 
1021 15.10.08 Obra menor Ramon de Capmany, xx Òscar Figuerola 
1022 17.10.08 Encàrrec representació Ajuntament JEC a 

Domènec Parera 
Alcalde 

 
6.- 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 22.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


