
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 D'OCTUBRE DE 2009 

 
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: 21.40 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta 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 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
  

Antoni Isarn Flores 
 

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

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 08.10.09 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Acceptació cofinançament FEDER Eix 4 actuació Casa museu Lluís 

Domènech i Montaner 
4) Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per a l'autorització 

d'ús de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia, xx, de Canet de 
Mar 



 

5) Aprovació conveni amb el Centre de Normalització Lingüística del 
Maresme per al curs 2009-2010 

6) Relació de decrets des del dia 28 de setembre fins al dia 2 d'octubre de 
2009 

7) Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  08.10.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 8 d’octubre de 2009 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 de data 15 d’octubre de 2009, per import de 
43.596,40 €, 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 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 les relacions de despeses de data 15 d’octubre de 2009, per 
import de 43.596,40 €, 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 2009. 
 
TERCER.- Comptabilitzar en el compte (413) de l’organisme Autònom Ràdio 
Canet  “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” la relació de 
despeses que s’adjunta  per import de  47.05 €  , fins la seva aprovació 
definitiva al pressupost,  previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la 
despesa. 
 
3.- ACCEPTACIÓ COFINANÇAMENT FEDER EIX 4 ACTUACIÓ “CASA 
MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER” 
  



 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc de la convocatòria regulada 
per l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, pel qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de 
cofinançament FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca a termini de 
presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4, presentà 
una operació per un cost total de 364.387,60 euros, i que porta per títol Casa 
Museu Lluís Domènech i Montaner. 
  
Atès que d’acord amb la Resolució GAP/2529/2009, de data 17 de setembre de 
2009, del director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 5468 
de 21.9.2009, s’aprova aquesta operació en el marc del Programa Operatiu 
FEDER 2007-2013 tram local, amb cofinançament FEDER  de 182.193,80 
euros, sobre una despesa subvencionable de 364.387,60 euros. 
  
Atès que mitjançant ofici tramès pel cap del Servei de Fons de cooperació i 
estructurals, Sr. Jordi Castells i Masanés, es requereix aquest Ajuntament per 
tal que en el termini de 60 dies s’accepti l’ajut concedit. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar l’assignació de cofinançament Feder de 182.193,80 euros, 
respecte d’una despesa elegible de 364.387,60 euros, per a l’actuació 
anomenada “Casa Museu Lluís Domènech i Montaner”, atorgada per resolució 
Resolució GAP/2529/2009, de data 17 de setembre de 2009, del director 
general d’Administració Local. 
  
SEGON.- Comprometre’s a cofinançar l’esmentada actuació amb una aportació 
del PUOSC 2009/1078 per un import de 143.538,02 euros, una aportació de la 
Xarxa Barcelona municipis de Qualitat 2008-2011 per un import de 18.000 € i 
una aportació local per un import de 20.655,79 euros. 
  
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per a l’execució del present acord. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA, xx DE CANET DE MAR 
  
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada al Passeig 
de la Misericòrdia, número xx, de Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2, 
on es troba un edifici de planta baixa i primera planta, amb una superfície 
edificada de 217,59 m2 cadascuna d’elles, i que té naturalesa jurídica de bé de 
domini públic afecte a un servei públic, figurant inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000078 a nivell i el codi d’actiu F001032 a nivell 
d’edifici. 
  



 

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat 
en sessió de data 15 de setembre de 2005 es va aprovar la cessió de l’ús de 
l’esmentat edifici a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar per un període inicial 
de dos anys prorrogables tàcitament per anys naturals fins a un màxim de 
quatre anys, inclòs el període inicial i les pròrrogues. 
  
Atès que la cessió de l’ús de l’edifici es va formalitzar per conveni signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en data 15 de 
novembre de 2005, amb la finalitat d’instal·lar-hi l’Escola de Música del municipi 
de Canet de Mar. 
  
Atès que en data 14 de novembre de 2009 finalitza la vigència del conveni de 
cessió d’ús i que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en mantenir l’ús 
de l’edifici per continuar destinant-lo a Escola de Música del municipi. 
  
Atès que mitjançant escrit de data 12 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Canet 
de Mar ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la continuació de la 
col·laboració per tal de mantenir la finalitat a la que es destina l’edifici. 
  
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local 
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme 
tasques de suport i col·laboracions amb altres administracions, especialment en 
l’àmbit local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat 
ha quedat palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents 
activitats realitzades per la pròpia corporació. 
  
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació donar suport a les activitats culturals 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, com ara les relatives a la música, mitjançant 
el manteniment d’una Escola de Música al municipi, per la qual cosa considera 
oportú autoritzar l’ús de l’immoble de la seva propietat abans descrit. 
  
Vist el Títol XIX, capítol I, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb relació al 
Títol VI, capítol I, de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, i el Títol VI, capítol I, 
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial decret llei 781/1986, del 18 d’abril, que fan referència al 
patrimoni dels ens locals. 
  
Vist el que determina l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, quan diu que en les relacions 
recíproques entre les diferents administracions aquestes hauran de prestar, en 
el seu àmbit propi, la cooperació i l’assistència actives que les altres 
administracions poguessin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
activitats, amb relació a l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb 
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de 
les administracions públiques. 
  



 

Vist el conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona, el qual es transcriu 
a continuació: 
  

CONVENI 
  
ENTITATS QUE INTERVENEN: 
  
D’una part, l’Il·lm. Sr. RRM, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació d’aquesta, 
assistit del Sr. Jaume Miralles Via, Secretari delegat en matèria de patrimoni, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 11 de novembre de 2008, (BOPB núm. 279 de 20.11.2008), confirmat per 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 18 de febrer de 2009, (BOPB 
núm. 84 de 06.03.2009). 
  
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, actuant en nom i representació d’aquesta, assistit de l’Il·lm. Sra. Núria 
Mompel Tusell, secretaria d’aquesta corporació, en ús de les facultats que li són 
conferides per l’art. 92.3.a) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, de 2 d’abril.  
  
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents 
  
ANTECEDENTS: 
  
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada al Passeig de 

la Misericòrdia, número xx, de Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2, on 
es troba un edifici de planta baixa i primera planta, amb una superfície edificada 

de 217,59 m2 cadascuna d’elles, i que té naturalesa jurídica de bé de domini 
públic afecte a un servei públic, figurant inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000078 a nivell i el codi d’actiu F001032 a nivell 
d’edifici. 
  
II. Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en 
sessió de data 15 de setembre de 2005 es va aprovar la cessió de l’ús de 
l’esmentat edifici a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar per un període inicial 
de dos anys prorrogables tàcitament per anys naturals fins a un màxim de quatre 
anys, inclòs el període inicial i les pròrrogues. 
  
III. Que la cessió de l’ús de l’edifici es va formalitzar per conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en data 15 de novembre 
de 2005, amb la finalitat d’instal·lar-hi l’Escola de Música del municipi de Canet 
de Mar. 
  
IV. Que en data 14 de novembre de 2009 finalitza la vigència del conveni de 
cessió d’ús i que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en mantenir l’ús 
de l’edifici per continuar destinant-lo a Escola de Música del municipi. 
  
V. Que mitjançant escrit de data 12 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Canet de 
Mar ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la continuació de la col·laboració 
per tal de mantenir la finalitat a la que es destina l’edifici. 
  



 

VI. Que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local 
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme 
tasques de suport i col·laboracions amb altres administracions, especialment en 
l’àmbit local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha 
quedat palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats 
realitzades per la pròpia corporació. 
  
VII. Que és voluntat d’aquesta Corporació donar suport a les activitats culturals 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, com ara les relatives a la música, mitjançant el 
manteniment d’una Escola de Música al municipi, per la qual cosa considera 
oportú autoritzar l’ús de l’immoble de la seva propietat abans descrit. 
  
Per assolir tots aquests objectius, ambdues parts, posades de mutu i comú 
acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, celebren el present 
conveni, segons els següents  
  
PACTES: 
  
Primer: Objecte del conveni. 
  
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús, per part de la Diputació de 
Barcelona a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la finca situada al 
Passeig de la Misericòrdia, número xx, de Canet de Mar, per a destinar-la a 

l’Escola de Música del municipi. Té una superfície de 396 m2, on es troba un 
edifici de planta baixa i primera planta, amb una superfície edificada de 217,59 

m2 cadascuna d’elles. La seva naturalesa jurídica és de domini públic afecte a 
un servei públic, figurant inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi 
d’actiu F000078 a nivell i el codi d’actiu F001032 a nivell d’edifici. 
  
Segon: Termini, Vigència i Eficàcia del conveni. 
  
L’autorització d’ús de l’immoble descrit al pacte anterior tindrà una durada de 4 
anys, a partir de la formalització del present conveni, data en la qual estarà 
plenament vigent i desplegarà tots els seus efectes.  
  
Una vegada finalitzat aquest període, les parts podran acordar de forma 
expressa la pròrroga d’aquest conveni, per 4 anys més. 
  
Tercer: Contraprestació econòmica.  
  
La present autorització d’ús de l’immoble descrit per part de la Diputació de 
Barcelona a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar és gratuïta, de manera que 
no es fixa cap contraprestació econòmica. 
  
Quart: Despeses. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà totes les despeses que puguin originar-
se amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, reparacions 
ordinàries i despeses generals de la finca com ara, neteja, manteniment, 
vigilància, jardineria, ascensor, enllumenat, etc., dels espais objecte 
d’autorització d’ús.  
  



 

Cinquè: Subministraments continus. 
  
Així mateix, l’Ajuntament de Canet de Mar contractarà amb les companyies 
corresponents els subministraments continus com ara aigua, gas, electricitat i 
telèfon, posant comptadors que mesurin els consums. En el supòsit que la 
contractació sigui realitzada per la Diputació de Barcelona, el seu import serà 
repercutit a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Sisè: Permisos i llicències. 
  
Si per a l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta autorització 
d’ús fossin necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per altres 
administracions o ens públics, l’import corresponent anirà íntegrament a càrrec 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
  
Setè: Custòdia i Seguretat. 
  
La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels espais 
a utilitzar exclusivament per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Vuitè: Limitacions i Condicionaments. 
  
En cap cas l’Ajuntament de Canet de Mar podrà cedir, traspassar, llogar o alienar 
de qualsevol altra forma o amb objecte diferent del previst, els espais objecte 
d’autorització d’ús ni els drets que se li atorguen en aquest conveni. 
  
Així mateix, l’autorització d’ús recollida en els presents pactes resta sotmesa a la 
ubicació en l’edifici objecte d’autorització d’ús de l’Escola de Música del municipi 
de Canet de Mar, de manera que no podrà ser utilitzada amb finalitats diferents a 
aquesta activitat cultural. 
  
Novè: Obres menors.  
  
L’Ajuntament de Canet de Mar no podrà fer cap tipus d’obra en aquests espais 
sense l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona, fora de petites 
reparacions de manteniment d’instal·lacions. La sol·licitud corresponent es 
gestionarà a través de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació 
de Barcelona.  
  
Desè: Reversió d’obres i millores. 
  
En el moment de resolució del conveni, o d’acabament de l’autorització d’ús per 
la finalització del termini establert, aquests espais, d’acord amb els presents 
pactes, revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, 
instal·lacions i millores efectuades, restant obligat l’Ajuntament de Canet de Mar 
a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les 
normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. 
  
Onzè: Noves reformes. 
  
Si en el decurs de la vigència del present conveni, la legislació específica o 
sectorial de les activitats desenvolupades en els espais obligués a noves 



 

reformes globals o parcials d’aquests espais, es mantindran les condicions del 
conveni, redactant-se per tant un nou projecte de reformes, que haurà de ser 
aprovat per la Diputació, previ informe de la Subdirecció d’Edificació d’aquesta 
Corporació. La redacció del projecte així com la seva implementació aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
Dotzè: Provisió de material. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al 
desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un termini no superior als 
trenta dies després de l’extinció del conveni o finalització de l’autorització d’ús, 
passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Tretzè: Responsabilitats.   
  
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus 
civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais tant per 
persones usuàries, visitants, o que tinguin alguna relació amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
  
Catorzè: Rescabalament de danys. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import 
dels danys i perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els 
espais objecte del present conveni, quan hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense perjudici que pugui 
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.  
  
Quinzè: Pòlissa d’Assegurança. 
  
Amb la finalitat establerta al pacte anterior, l’Ajuntament de Canet de Mar 
contractarà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, així com una de 
danys materials sobre els espais objecte d’autorització d’ús, per tal de cobrir els 
danys que per determinades causes es puguin produir sobre els béns objecte del 
present conveni.  
  
Setzè: Causes de rescissió. 
  
A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni extingirà la seva 
vigència per les següents causes: 
  
A) Per l’actuació de qualsevol de les parts que suposi un incompliment greu de 
les condicions establertes al present conveni.  
  
B) La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de rescindir unilateralment el 
present conveni, si així es justifiqués per imperatiu legal, per raons d’interès 
públic, per canvi en la qualificació jurídica i/o destinació o en els criteris 
d’apreciació que van motivar la inicial autorització d’ús o per la disponibilitat 
d’espais més adients o específics per a les activitats per les quals s’ha autoritzat 
l’ús dels espais. 
  
Dissetè: Naturalesa Jurídica del conveni.  



 

  
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació,  amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu 
i contenciós administratiu.  
  
Divuitè: Resolució de conflictes. 
  
La resolució de les qüestions que es poguessin produir tant pel que fa a la 
interpretació com a l’aplicació dels pactes recollits en el present conveni, es 
sotmetrà als tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona que resultin 
competents. 
  
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.  
  

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Diputació de Barcelona per a l’autorització d’ús de l’edifici propietat de la 
Diputació situat al Passeig de la Misericòrdia, número xx. 
  
SEGON.- Autoritzar el senyor alcalde per signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
5.- 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 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.  
  
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 Decret d’Alcaldia 632/2007, de 5 de juliol, de delegació de 
competències de l’Alcaldia. 
 
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 d’un any a partir de la data de la signatura. 
Transcorregut aquest termini deixarà de tenir vigència, llevat que les parts 
manifestin documentalment la voluntat de prorrogar-lo durant un nou termini. En 
aquest supòsit, la pròrroga d’aquest conveni s’haurà de formalitzar 
preceptivament abans que caduqui la vigència inicialment prevista. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en tres exemplars. 
  
Canet de Mar, 15 d’octubre de 2009 
  

Per tot això, 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 2009-2010, a Canet de Mar.  
  
SEGON: Adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient en el projecte de 
pressupost 2010 que se sotmeti a la consideració del Ple, per fer front a la part 
proporcional de la despesa per a l’any 2010 dels cursos que s’hagin iniciat 
aquest any 2009. 
 
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. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE SETEMBRE FINS AL DIA 2 
D'OCTUBRE DE 2009 
 
Número Data Resum Signatura 

1095 28/09/2009 Modificació de pressupost mitjançant creació de 
crèdits 

Alcaldia 

1096 28/09/2009 Desistiment de la Perruqueria c/ Lleida, xx Sílvia Tamayo 
1097 29/09/2009 Declaració caducitat llicència, c/ Nou, xx Òscar Figuerola 
1098 29/09/2009 Fundació Garrofers, modificació clàusula Alcaldia 
1099 29/09/2009 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1100 29/09/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1101 29/09/2009 Proposta retirada carnet Alcalde 
1102 29/09/2009 Declarar inadmissible recurs exp. 81913 Alcalde 
1103 29/09/2009 Declarar inadmissible recurs exp. 82404 Alcalde 
1104 29/09/2009 Contractació personal Alcalde 
1105 29/09/2009 Acceptació subvenció xarxa municipis plaça 

Universitat 
Alcalde 

1106 29/09/2009 Llicència 1a ocupació Òscar Figuerola 
1107 29/09/2009 Adjudicació provisional subministrament llums de 

nadal 
Alcalde 

1108 30/09/2009 Modificació de pressupost mitjançant generació de 
crèdits 

Alcalde 



 

1109 30/09/2009 Despeses setmanals Alcalde 
1110 30/09/2009 Autorització activitat bar restaurant C/ Font, xx Sílvia Tamayo 
1111 30/09/2009 Nomenament caporals Alcalde 
1112 30/09/2009 Contracte menor, vies públiques Alcalde 
1113 30/09/2009 Nomenament sergent com a funcionari de carrera Alcalde 
1114 30/09/2009 Nomenament funcionari de carrera Alcalde 
1115 30/09/2009 Nomenament agent PL com a funcionari de carrera Alcalde 
1116 30/09/2009 Contesta escrit Sr. JB Alcalde 
1117 30/09/2009 Contractació personal Alcalde 
1118 30/09/2009 Concessió pròrroga comissió de serveis Alcalde 
1119 30/09/2009 Ampliació jornada Alcaldia 
1120 01/10/2009 Devolució import fiances llicència c/ M. Muní, xx Òscar Figuerola 
1121 01/10/2009 Llicència parcel·lació c/ Vall xx Òscar Figuerola 
1122 01/10/2009 Adhesió al sistema SICTEC Òscar Figuerola 
1123 01/10/2009 Instal·lació d'un expositor a la R. S. Domenech Alcalde 
1124 01/10/2009 Advertiment multes R. dels Oms, xx Oscar Figuerola 
1125 01/01/2009 Advertiment multes coercitives ordre execució Rda. 

Dr. Anglès xx 
Òscar Figuerola 

1126 01/10/2009 Permís per utilitzar l'envelat el dia 11-10-09 Òscar Figuerola 
1127 01/10/09 Imposició 5a multa coercitiva c/ Església, xx Òscar Figuerola 
1128 01/01/2009 Devolució garantia definitiva contracte neteja edificis 

municipals 
Alcalde 

1129 02/10/2009 Baixa mercat setmanal  Alcalde 
1130 02/10/2009 Canvi de nom de nínxol  Cati Forcano 
1131 02/10/2009 Subvencions  Alcalde 
1132 02/10/2009 Aprovació 2a factura obres reparació menor Odèon Alcalde 
1133 02/10/2009 Estimació responsabilitat patrimonial Alcalde 
1134 02/10/2009 Assabentat botiga roba riera Buscarons, xx Sílvia Tamayo 
1135 02/10/2009 Assabentat oficina venda per internet c/ Montseny, xx Sílvia Tamayo 
1136 02/10/2009 Compareixença recurs de cassació contra sentència 

647/2009, Telefónica Móviles de España 
Alcalde 

1137 02/10/2009 Incoació expedient restauració legalitat urbanística C/ 
Clausell, xx 

Òscar Figuerola 

1138 02/10/2009 Baixa mercat municipal Alcalde 
1139 02/10/2009 Compareixença RCA núm. 175/2008 2C Alcalde 
1140 02/10/2009 Compareixença RCA 593/2007 Alcalde 

 
7.- 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 22.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 



 

 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


