
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE 
SETEMBRE  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: 13,00 hores 
Hora que acaba: 14,00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Alcalde Joaquim Mas Rius 
Quart tinent d’alcalde Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde Rafael Dulsat Ortíz 
Antoni Isarn Flores 
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 factures 
3. Acceptació de subvenció cursos de formació ocupacional 2007 
4. Adjudicació del contracte de serveis d’elaboració d’estudis radioelèctrics, redacció 

de projecte, instal·lació i posada en marxa de l’equipament a Canet de Mar 
5. Adjudicació subministrament d’un vehicle a destinar a la brigada municipal 
6. Relació de decrets des del dia 30 de juliol al 31 d’agost de 2007 
7. Precs i preguntes 

 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum d’assistència a 
l’hora en la que ha estat convocada la sessió, i trobant-se presents a la Casa de la Vila en 
el moment present, acorden per unanimitat avançar la seva celebració respecte de l’horari 
previst a la convocatòria, donat que els no assistents tampoc no hi haurien pogut assistir a 



  

les 19,30 hores. 
 
Vist l’ordre del dia, aquesta alcaldia proposa l’adopció dels acords següents: 
 

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 2 d’agost 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 data 6 de setembre de 2007, per import de 333.113,69 EUR, 
corresponent a les relacions de juny, juliol i agost de 2007.  
 
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 de data 6 de setembre de 2007, per import 
333.113,69  EUR. corresponent a les relacions de juny, juliol i agost de 2007.  
 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de 6 de setembre de 2007, de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet per import de 372,04 €, corresponent a les relacions de juny, juliol i 
agost de 2007.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent del 
pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
QUART.-  Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 20.906,90 EUR 
que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació establerta en les bosses 
de vinculació del pressupost de despeses 20.121.22200,20.121.22400 i 70.452.21200, fins 
que no s’efectuï la corresponent aprovació de reconeixement de crèdit, per poder habilitar 
la despesa.  
 
3. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2007 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 11 d’abril de 2007, va 
acordar sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la  Generalitat de Catalunya, a 
l’empara de la resolució  TRI/790/2007, de 28 de febrer de 2007, per la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació professional i ocupacional del Pla 
FIP, que preveu l’ordre de  
14 de gener de 2000, modificada per l’Ordre de 28 de febrer de 2002 i l’Ordre de 23 d’abril 
de 2002. 
 



  

Atès que, mitjançant Resolució de data  18 de juliol de 2007, dictada pel director  general 
d’Ocupació, es va acordar atorgar la subvenció de 36.022,00 euros a càrrec de la 
corresponent partida pressupostària, per a la realització de l’acció de formació següent: 
 
 Auxiliar d’infermeria en geriatria 
 Anglès: atenció al públic 
 
Atès que, un cop verificat per part del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 
l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa als cursos 
esmentats, s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de l’execució de les accions 
esmentades,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, Comerç,  Turisme, Obres i Serveis,  s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Departament de treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya de 36.022,00 euros , per a la realització dels cursos  d’ “Auxiliar d’infermeria en 
geriatria”    i  “Anglès:atenció al públic”   i iniciar l’execució de l’acció. 
 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la 
subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament , Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ELABORACIÓ D’ESTUDIS 
RADIOELÈCTRICS, REDACCIÓ DE PROJECTE, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA 
DE L’EQUIPAMENT A CANET DE MAR 
 
Atès que en sessió de Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2007 es va acordar 
incoar expedient per a la subscripció d’un contracte de serveis per a l’elaboració d’estudis 
radioelèctrics, redacció de projecte, instal·lació i posada en servei de l’equipament en 
Canet de Mar essent el tipus de licitació de 57.765,68.- €, IVA inclòs, així com aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir aquesta contractació 
mitjançant concurs i procediment urgent. 
 
Atès que al BOP núm. 173 de data 20 de juliol de 2007, s’ha publicat el corresponent 
edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 4 de setembre de 2007, ha acordat proposar 
l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa RETEVISIÓN I,S.A., segons informe favorable 
emès per l’enginyer municipal, Sr. Lluís García Juli, en data 23 d’agost de 2007.  
 
Atès que en data 4 de setembre  de 2007 l’empresa RETEVISIÓN I,S.A., ha constituït en la 
tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva, xifrada en 2.310,63.-€ equivalent al 
4% del tipus de licitació. 
  
D’acord amb el que disposen l’article 88 del 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, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme,  s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la subscripció d’un contracte de serveis per 
a l’elaboració d’estudis radioelèctrics, redacció de projecte, instal·lació i posada en servei 



  

de l’equipament en Canet de Mar, a l’empresa RETEVISIÓN I,S.A., pel preu de 57.765,68.- 
€, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament.    
 
SEGON.- Disposar la despesa de 16.848,32 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
40.521.20300 del vigent pressupost ordinari. La imputació i realització de la despesa 
corresponent als exercicis 2008 y 2009 es subordina al crèdit que per a cadascun dels 
exercicis autoritzin els pressupostos respectius. 
   
TERCER.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar 
el contracte administratiu corresponent. 
 
QUART.- Condicionar l’eficàcia i l’executivitat dels anteriors acords a la presentació pel 
que ha de ser-ne l’adjudicatari, en el termini dels cinc dies hàbils subsegüents comptadors 
a partir de la seva notificació, de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent del 
comopliment de les obligacions tributàries i amb la Seguregat Social imposades per les 
normes vigents, fins i tot de l’IAE, en els termes de l’article78.2.b) TRLCAP. 
 
5. ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE A DESTINAR A LA BRIGADA 
MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de juliol de 2007, va acordar 
incoar nou expedient de contractació mitjançant concurs per procediment obert per al 
subministrament mitjançant d’arrendament amb opció de compra d’un vehicle a destinar a la 
brigada municipal, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que havia de 
regir la contractació. 

 
Atès que en el BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2007, s’ha publicat el corresponent 
edicte de convocatòria d’aquesta licitació així com al tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 4 de setembre de 2007, de conformitat amb 
l’informe emès en data 22 d’agost de 2007 per l’enginyer municipal, Sr. Lluís García Juli, ha 
acordat proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Fraikin 
Alquiler de Vehículos, SA. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del 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, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç,  
Turisme, Obres i Serveis,  s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el nou concurs convocat per a la contractació del subministrament 
mitjançant arrendament amb opció de compra d’un vehicle a destinar a la brigada municipal, 
a la mercantil Fraikin Alquiler de Vehículos, SA, pel preu cert i global de 67.651,20.- €, IVA 
inclòs, (48 pagaments mensuals de 1.409,40.-€) de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i la seva plica, en especial pel que fa a les millores 
ofertades que s’accepten.  
 
SEGON.- El vehicle que l’adjudicatària es compromet a subministrar és: 
Nissan Cabstar model “C3511/3 CONFORT” 
 
TERCER.- El termini de durada d’aquest rènting serà de 48 mesos a comptar des de la data 
de formalització del contracte. 



  

 
QUART.- Establir una opció de compra de 18.560.- €, IVA inclòs  
 
CINQUÈ.- El termini de lliurament dels vehicles serà de 120 dies, a comptar des de la 
formalització del contracte. 
 
SISÈ.- El quilometratge contractat és de 667 km. mensuals per vehicle. En cas que finalitzat 
l’arrendament, no s’hagués esgotat el quilometratge concertat, l’Ajuntament percebrà del 
contractista la quantitat que resulti de multiplicar 0,0503.- € més IVA, pel nombre de 
quilòmetres diferencials, o aquella quantitat superior que oferís l’adjudicatari en la seva 
proposició.  
 
En cas que, finalitzat l’arrendament, s’hagués excedit el quilometratge concertat, 
l’Ajuntament abonarà al contractista l’import que resulti de multiplicar 0,1006.- € més IVA, 
pel nombre de quilòmetres diferencials, o aquella quantitat menor que oferís l’adjudicatari 
en la seva proposició. 
 
En cas que es produïssin variacions superiors al 25% del quilòmetres inclosos en el 
contracte, es recalcularà una nova quota per adaptar-la al quilometratge efectuat. 
 
SETÈ.- Les característiques dels vehicles a subministrar seran les fixades en el PCAP. 
 
VUITÈ.- L’adjudicatari està obligat a l’entreteniment i conservació del vehicle en un taller de 
reparació que no es trobi a més de 50 km. de la localitat, així com a dur a terme qualsevol 
reparació que sigui necessària en el vehicle en el termini màxim de 3 dies.  
 
NOVÈ.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
contracte administratiu corresponent. 
 
DESÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
ONZÈ.- Condicionar l’eficàcia i l’executivitat dels anteriors acords a la presentació pel que 
ha de ser-ne l’adjudicatari, en el termini dels cinc dies hàbils subsegüents comptadors a 
partir de la seva notificació, de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguregat Social imposades per les 
normes vigents, fins i tot de l’IAE, en els termes de l’article78.2.b) TRLCAP. 
 
6. DETERMINACIÓ FESTES LOCALS ANY 2008 
 
Vista l’Ordre del conseller de Treball  TRE/197/2007,  de 28  de maig, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat núm. 4907, de 19 de juny de 2007, per la qual s’estableix el 
calendari oficial  de festes laborals per a l’any 2008 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels municipis 
respectius, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Fixar pels dies 30 de juny (dilluns) i 8 de setembre (dilluns), les dues festes 
locals de Canet de Mar, per a l’any 2008. 
 
SEGON.- Determinar que el present acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de l’Ajuntament 
en la propera sessió que celebri. 



  

 



  

7. RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 30 DE JULIOL AL 31 D’AGOST DE 2007 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

714 30/07/07 Nòmina complementària corporació Alcalde 
715 30/07/07 Retorn fiança primera ocupació 

Promociones Marcanet 
Alcalde 

716 30/07/07 Modificació contracte EB Alcalde 
717 30/07/07 Contractació pla ocupacional medi ambient Alcalde 
718 31/07/07 Aprovació 1a certificació obres rehabilitació 

edifici Odèon 
Alcalde 

719 31/07/07 Lloguer envelat dia 18 d’agost Òscar Figuerola 
720 31/07/07 Permís instal·lació activitat de bar a la riera 

Gavarra, xx 
Sílvia Tamayo 

721 31/07/07 Resolució sancionadora expedients de 
trànsit 

Alcalde 

722 31/07/07 Atorgament bestreta subvenció a 
l’Associació propietaris de l’Av. Maresme 

Alcalde 

723 31/07/07 Autorització parada al carrer Rafel 
Palomero dia 4 d’agost 

Alcalde 

724 01/08/07 Segona pròrroga contracte servei de neteja 
de les vies públiques 

Alcalde 

725 01/08/07 Canvi de nom tramitació expedient 
d’activitat de restaurant ubicat a l’Av. Marià 
Serra, xx 

Sílvia Tamayo 

726 01/08/07 Permís municipal ambiental bar ranja Vall, 
xx 

Sílvia Tamayo 

727 01/08/07 Permís instal·lació activitat de disseny de 
mostres tèxtils al carrer Dotras Vila, xx 

Sílvia Tamayo 

728 02/08/07 Retorn aval 91.353,84 al Sr. FG Alcalde 
729 02/08/07 Canvi de nom nínxol Sr. GV Cati Forcano 
730 02/08/07 Canvi de nom nínxol Sr. AM Cati Forcano 
731 03/08/07 Ocupació via pública atraccions infantils a 

l’espai d’equipaments zona supermercat 
Plus 

Cati Forcano 

732 03/08/07 Retorn garantia definitiva a l’empresa gaya 
de recollida selectiva 

Alcalde 

733 03/08/07 Sol·licitud d’ajuts a la Generalitat per a 
l’escolarització de nens i nens que pateixen 
situacions desafavorides 

Alcalde 

734 03/08/07 Preus menjador llar d’infants Alcalde 
735 03/08/07 Autorització transmissió plaça d’aparcament 

pàrquing riera Gavarra 
Alcalde 

736 07/08/07 Nomenament secretària accidental CG Alcalde 
737 07/08/07 Autorització festes Av. Maresme Alcalde 
738 07/08/07 Autorització festa gran nit de la sardana Alcalde 
739 09/08/07 Despeses Alcalde 
740 09/08/07 Modificació liquidacions mercat setmanal Alcalde 
741 09/08/07 Baixa vehicle Alcalde 
742 10/08/07 Permís d’instal·lació activitat aparcament 

Av. Maresme, xx 
Sílvia Tamayo 

743 10/08/07 Permís instal·lació activitat aparcament Av. 
Maresme, xx 

Sílvia Tamayo 



  

744 10/08/07 Permís instal·lació de bar riera Sant 
Domènec, xx 

Sílvia Tamayo 

745 10/08/07 Assabentat inici d’activitat riera Gavarra, xx Sílvia Tamayo 
746 10/08/07 Modificació permís d’instal·lació activitat Av. 

Marià Serra, xx 
Sílvia Tamayo 

747 13/08/07 Autorització càmping Globo Rojo 
actuacions musicals mes d’agost 

Sílvia Tamayo 

748 13/08/07 Autorització actuacions musicals mes 
d’agost càmping Victoria 

Sílvia Tamayo 

749 14/08/07 Acceptació deshumidificador per a l’arxiu Alcalde 
750 14/08/07 Aprovació primera certificació adequació i 

millora obres CEIP, empresa POPSA 
Alcalde 

751 16/08/07 Adjudicació contracte manteniment WI FI Alcalde 
752 17/08/07 Targeta aparcament Joaquim Dotras Cati Forcano 
753 17/08/07 Aprovació IRPF mes de juliol Alcalde 
754 17/08/07 Nomenament cap accidental de la Policia 

Local 
Alcalde 

755 21/08/07 Canvi de nom nínxol Cati Forcano 
756 21/08/07 Canvi de nom nínxol Cati Forcano 
757 21/08/07 Resolució sancionadora expedients de 

trànsit 
Alcalde 

758 22/08/07 Aprovació serveis extraordinaris mes 
d’agost 

Alcalde 

759 22/08/07 Incoació expedient legalitat urbanística C/ 
Santíssima Trinitat, xx 

Alcalde 

760 22/08/07 Nomenament alcalde accidental a Cati 
Forcano 

Alcalde 

761 23/08/07 Incoació protecció legal urbanística finca 
Can Segarra 

Alcalde 

762 24/08/07 Designació instructor JB Alcalde 
763 24/08/07 Adjudicació material esportiu Pg. Marítim a 

Urban Acces 
Alcalde 

764 24/08/07 Autorització reingrés NG Alcalde 
765 24/08/07 Contractació MC – AODL Alcalde 
766 27/08/07 Pròrroga contracte Lluís Garcia Alcalde 
767 27/08/07 Retorn fiança ENT- prevenció de residus Alcaldia 
768 27/08/07 Aprovació trienni CP Alcaldia 
769 27/08/07 Aprovació trienni OT Alcaldia 
770 27/08/07 Seguiment legalitat urbanística c/ Sant 

Josep, xx 
Alcaldia 

771 28/08/07 Aprovació despeses Alcaldia 
772 28/08/07 Imposició sancions persones físiques Alcaldia 
773 28/08/07 Imposició sancions persones jurídiques Alcaldia 
774 28/08/07 Aprovació nòmina mes d’agost Alcaldia 
775 28/08/07 Incoació expedient clausura activitat Masso, 

999 SL, Rda. Dr. Manresa, xx 
Alcaldia 

776 29/08/07 Autorització reingrés Josep M. Pedrós Alcaldia 
777 30/08/07 Seguiment expedient restauració antenes 

Església 
Alcaldia 

778 30/08/07 Inscripció registre entitats Junta Venedors 
de la Plaça Mercat 

Alcaldia 

779 31/08/07 Incoació procediment protecció legalitat 
urbanística c/ Drassanes del Pla, xx 

Alcaldia 



  

780 31/08/07 Contractació JL Alcaldia 
 
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 14:00 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcaldessa acctal. 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Cati Forcano Isarn 


