
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
21 DE GENER DE 2004 

 
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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.55 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
 
 
Antoni Isarn Flores 
Joan Fuentes Albareda 

HI SÓN CONVIDATS 

 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Retencions de crèdit 
3)  Habilitació caixa fixa Organisme Autònom Ràdio Canet 
4)  Resolució expedients sancionadors trànsit 
5)  Incoació expedient sancionador per tinença d´animals domèstics 
6)  Aprovació serveis extraordinaris mes de gener 2004 
7)  Rectificació error material o de fet acord Comissió Govern 25.09.02 
8)  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 Comissió de Govern del dia 15 de 
gener de 2004 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.- RETENCIONS DE CRÈDIT 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 54 
al 126 de la relació núm. 1  de l’Ajuntament de Canet, segons la relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
prorrogat de l’exercici 2003 per a l’exercici 2004, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 1/2004, que s’acompanya 
amb càrrec al pressupost general de la corporació, per import de 51.325,37€. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquest acord. 

 

 
 
3.- HABILITACIÓ CAIXA FIXA ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 

 
Atesa la necessitat de procedir a la constitució d’una bestreta de caixa fixa a fi de fer 
front a les despeses de caràcter permanent i periòdic de menor quantia, en capítol 
segon del pressupost de despeses, comprensives dels gastos corrents i despeses 
repetitives, en els següents conceptes pressupostaris: a) Edificis i altres construccions: 
10-121-21200, b) Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre), c) conceptes 10-121- 
22000, d) Comunicacions: 10-121-22200, e) Despeses diverses: 10-121-22600, f) 
Treballs realitzats altres empreses: 10-121-22700, g) Dietes de locomoció: 10-121- 
23000 

 
Vistos els informes favorables de la Tresoreria Municipal i d’Interventor de Fons. 

 
A l’ampara del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en relació amb els articles 53 , de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim local de Catalunya, l’article 24 del TRRL i l’article 41 del ROF. 

 
Atesa la Base 40è. d’execució del Pressupost de l’exercici 2004, prorrogat per l’any 
2003 que regula de forma detallada l’operativa de les bestretes de caixa fixa. 

 
Atès el Decret número 40 de data 10 de juliol de 2003 pel qual es delega les funcions 
de l’Alcaldia en vers a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Canet. 

 
Per la present es proposa a la Comissió de Govern, l’adopció dels següents, 

 
A C O R D S 

 
PRIMER.- Que es posi en funcionament el sistema de pagaments mitjançant 
l’atorgament de bestreta de Caixa Fixa, a favor de la Tresorera Habilitada respecte de 



 
 
 
 

la Caixa de Metàl·lic de l’OA Ràdio Canet de Mar, com a titular la senyora  MRMP, i 
com a suplents els senyors MVP i RBV, en els termes que disposa la Base 40è. del 
pressupost de l’exercici 2004, prorrogat de l’any 2003, per atendre les despeses 
corrents del capítol segon abans esmentades del pressupost de despeses. 

 
SEGON.- Que es procedeixi a la transferència de fons per import de 300.51€ del 
compte del Pla General de Comptes de la Comptabilitat de l’OA Ràdio Canet de Mar al 
número 570001 ubicat en la Caixa de la Tresoreria de l’OA Ràdio Canet. 

 
TERCER.- Que les sortides de fons de l’anterior compte corrent només s’han de 
destinar al pagament de les despeses l’atenció de les quals va motivar la concessió de 
la bestreta de caixa fixa. 

 
QUART.- Del present acord se’n donarà compta a la Tresoreria i al Interventor de Fons 
als efectes oportuns. 

 

 
 

4.- RESOLUCIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS DE TRÀNSIT 
 

Vistes les denúncies formulades pels agents de la Policia Local de Canet de Mar, que 
comencen amb  el  núm.  d’expedient 052219 i  finalitzen amb  el  núm.  d’expedient 
055040. 

 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent a la notificació del 
butlletí de denúncia s’han presentat diferents escrits d’al·legacions, el núm. d’expedient 
dels quals és el següent: 

 
Núm. Expedient Núm. Expedient Núm. Expedient Núm.Expedient 
052219 052678 053740 053779 
054507 054565 054594 054707 
054710 054718 054754 054856 
054909 055040 -------- --------- 

 
Vistos  els  informe-proposta  emesos  per  l’Inspector  en  Cap  de  la  Policia  Local, 
Instructor de Sancions, aprovat per Decret de data 16/09/03, en els quals es proposen 
estimar i desestimar aquestes al·legacions pels motius que als informes s’indica. 

 
Vist allò que es disposa als art. 10 i concordants del Reglament del procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
aprovat per Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, així com l’article 13.2 del Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, de conformitat amb la proposta del Sotsinspector en 
Cap de la Policia Local, com a  Instructor de Sancions, acord Comissió de Govern de 
15/02/00, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Estimar els escrits d’al·legacions i, per tant, deixar sense efecte, els 
expedients sancionadors incoats, corresponents a les denúncies següents dels agents 
de la Policia Local de Canet de Mar: 



 
 
 
 

Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
053779 90,15 054909 30,05 
055040 30,05 --------- -------- 

 
SEGON.- Desestimar els escrits d’al·legacions i, per tant, sancionar amb una multa 
pecuniària d’acord amb el quadre de sancions, els expedients sancionadors incoats, 
corresponents a les denúncies següents dels agents de la Policia Local de Canet de 
Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
052219 30,05 052678 72,12 
054507 30,05 054565 30,05 
054594 30,05 054707 30,05 
054710 30,05 054718 90,15 
054754 30,05 054856 30,05 

 
 

TERCER.- Estimar els Recursos de Reposició i, per tant, deixar sense efecte, els 
expedients sancionadors incoats, corresponents a les denúncies següents dels agents 
de la Policia Local de Canet de Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
053740 30,05 ----------- ------------ 

 
QUART.- Trametre els expedients sancionadors corresponents a les denúncies per les 
quals no s’han presentat al·legacions o que han estat desestimades a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona a l’objecte que es procedeixi al cobrament de les sancions en 
la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 

 
 

5.- INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER TINENÇA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS 

 

 
 

Vistes les actes denúncies formulades per la Policia Local, relatives a la tinença 
d’animals, que comencen amb 413/03 i finalitzen amb 413/03, segons es relaciona: 

 
Núm. acta Data acta DNI 
413/03 25/12/03 38123971 

 
Atès  que,  d’acord  amb  les  previsions  de  l’Ordenança  Municipal  de  la  Tinença 
d’animals, els actes que es relacionen a la denúncia de la Policia Local, podrien ser 
constitutius d’infraccions tipificades a diferents articles de l’Ordenança Municipal. 

 
Atès que, per tal d’esbrinar els fets els quals es contreuen a la denúncia de la Policia 
Local, es considera procedent la incoació del procediment sancionador previst a l’art. 
12 l’Ordenança Municipal. 

 
Vist  els  art.  13  i  concordants  del  R.D.  1398/93,  de  4  d’agost,  Reglament  del 
Procediment   per   l’exercici   de   la   Potestat   Sancionadora.   El   procediment   es 



 
 
 
 
desenvoluparà conforme al principi d’accés permanent de l’expedient, pel que en 
qualsevol moment l’interessat podrà informar-se del seu contingut. Tanmateix, en el 
termini de QUINZE DIES hàbils comptadors des del següent a la recepció del present, 
podrà aportar quantes al·legacions, documents o informacions que estimi convenients, 
respecte als càrrecs que se l’imputen i, en el seu cas, proposar les proves concretant 
els medis que pretengui valer-se. En qualsevol moment anterior a la resolució, podrà 
implicar igualment la terminació del procediment, sens perjudici de la possibilitat 
d’interposar els recuros procedents. En el cas de no efectuar al·legacions en el termini 
indicat, aquesta notificació podrà ser considerada proposta de resolució, podent-se 
resoldre l’expedient amb la imposició o adopció de l’acord procedent. 

 
De conformitat amb la proposta del Sotsinspector en Cap de la Policia Local, com a 
Instructor de Sancions, acord Comissió de Govern de 15/02/00, s’acorda per 
unanimitat: 

 

 
 
PRIMER.- Incoar expedients sancionadors contra les persones relacionades a les 
actes denúncies relacionades anteriorment. 

 
SEGON.- Nomenar Instructor de l’expedient al funcionari Pere Nolla Aguilar, Inspector 
en Cap de la Policia Local. 

 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes del seu coneixement, i a 
l’efecte que pugui promoure la recusació prevista a l’art. 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
 
 
 
6.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE GENER 2004 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de desembre de 2003 fins el dia 15 de 
gener de 2004 

 
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 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 2003 prorrogat per a l’any 2004 hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat 
amb la proposta de la Tinença d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 



 
 
 
 
 
 
 
Primer.- Remunerar fins a  la  quantitat d’onze mil dos-cents quaranta euros amb 
trenta-sis cèntims (11.240,36 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos  serveis  d’aquest  Ajuntament,  en  el  període  comprès  entre  el    15  de 
desembre 2003 i el 15 de gener de 2004. 

 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents setanta-nou euros amb 
quinze cèntims (1.479,15 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local, durant el mes de desembre de 2003. Remunerar, així mateix, fins a 
la quantitat de deu euros amb vint-i-sis cèntims /(10,26 €), corresponents als serveis 
nocturns efectuats pel personal de la brigada d’Obres i Serveis, des del 15 de 
desembre de 2003 fins el 15 de gener de 2004. 

 
Tercer.-  Remunerar  fins  a  la  quantitat  de  sis-cents  seixanta-quatre  euros  amb 
seixanta-quatre cèntims (664,64 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de desembre de l’any 2003. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2003, prorrogat per a l’any 2004. 

 

 
 
7.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL O DE FET ACORD COMISSIÓ DE GOVERN 
25.09.02 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 25 de setembre de 2002 va 
acordar adjudicar pel període comprès entre el dia de la formalització del contracte i el 
9 de maig de 2017, el mòdul de servei núm. 2 al Sr. JMM, per un import per al primer 
any de concessió de 602,00 euros de conformitat amb la proposta presentada per 
l’interessat. 

 
Atès que s’ha constatat que el Sr. JMM va presentar la plica per a la concessió de 
l’ús i explotació del mòdul de servei núm. 2, actuant en nom i representació de les 
Sres. MLC i MMS i no en nom propi. 

 
Vista la renúncia presentada en data 21 de gener d’enguany, registre d’entrada núm. 
308 per part de la Sra. MLC. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, reguladora del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, , de conformitat 
amb la proposta de la Tinença d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la renúncia formulada per la Sra. MLC i rectificar el redactat del 
punt segon de l’acord 5è de la Comissió de Govern de data 25 de setembre de 2002, 
en el sentit que allà on diu: adjudicar ... el mòdul de servei núm. 
2 al Sr. JMM..., hi ha de dir: adjudicar ... el mòdul de servei núm. 2 a la 
Sra. MMS, en nom propi. 

 
SEGON.- Que Secretaria comuniqui aquest acord a tots els interessats. 



 
 
 
 
 
 
 
8.- 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 21.55 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El Secretari L’ Alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 


