
 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE NOVEMBRE 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: 22.15 hores 
Hora que acaba: 22.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina 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 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
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 factures 
3. Aprovació de la pròrroga de l’acord marc del Pacte Territorial per 

l’Ocupació del Maresme (2008-2011) 
4. Aprovació Pla d’Urbanisme, Obres, Servei i Via Pública, Oficina 

d’Habitatge i Accessibilitat 
5. Relació de decrets des del dia 12 fins al 16 de novembre 
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 
22 de novembre 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’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data 29 de novembre de 2007, per import de 
61.897,34 EUR, corresponent a la relació F/2007/35 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 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 F/2007/35    de data 29 de novembre, 
per import 61.897,34 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 2007. 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL PACTE 
TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME (2008-2011) 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències de 
col·laboració i assistència als municipis que li atorga la vigent normativa de 
règim local, té com a objectiu prioritari articular la seva tasca, donant suport als 
municipis de la província de Barcelona, entre d’altres àmbits en el de la 
Promoció Econòmica i el Foment de l’Ocupació. 
 
Atès que en el marc de l’estratègia europea, la Diputació de Barcelona, a través 
de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, té com un dels seus eixos 
prioritaris articular la seva actuació de desenvolupament local al voltant dels 
Pactes Territorials en tant que instruments de concertació i programació 
estratègica territorials. 
 



 
 
 

 

Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, com 
en anys anteriors, ha previst dur a terme unes accions en el marc de la 
promoció econòmica local, que seran confinançades per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pacte Territorial Maresme. 
 
Atès que, mitjançant Decret núm. 352/03 de data 5 de desembre de 2003, el 
president del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el següent: 
 

“Vist que el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme és 
l’instrument que articula i planifica el Pla d’Acció Conjunt a llarg i curt 
termini i al mateix temps gestiona la sol·licitud de subvencions a la 
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya o qualsevol altra 
administració. 
 
Vist que en data 17 d’abril de 2001 es va signar l’acord marc del 
Pacte Territorial per a l’Ocupació del Maresme, amb una vigència 
fins a desembre de 2003, per part dels 30 ajuntaments de la 
comarca, entre ells l’Ajuntament de Canet de Mar, el Consell 
Comarcal, les organitzacions sindicals UGT i CCOO i les 
organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC-SEFES. En aquest 
acord es reconeix el Consell Comarcal del Maresme com a 
coordinador i interlocutor de l’esmentat Pacte davant d’altres 
administracions pel període 2001-2003. 
 
Vist l’informe emès conjuntament per la tècnica de Promoció 
Econòmica i el coordinador de Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, de data 28 de novembre de 2003, en què es proposa 
motivadament l’aprovació urgent de l’Acord Marc del Pacte 
Territorial per a l’Ocupació del Maresme (2004-2007). 
 
Atès que d’acord amb el que es determina en l’informe tècnic, és 
necessari procedir amb celeritat a la formalització de l’Acord marc a 
efectes de garantir les aprovacions prèvies per part dels òrgans 
competents de la resta d’integrants del Pacte, fet que motiva 
l’exercici de la competència descrita a l’apartat e) del punt 14.4 de la 
Llei d’Organització Comarcal i l’apartat k) de la Llei 11/99 que 
modifica la Llei de Bases de Règim Local, que preveu que el 
president de la corporació està facultat per a adoptar resolucions 
administratives amb caire d’urgència en matèries que siguin 
competència del ple, donant-ne compte a la propera sessió que 
aquest celebri a efectes de la seva ratificació. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- APROVAR l’Acord Marc del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació del Maresme (2004-2007), el qual s’incorpora com a 
ANNEX (i annexos I, II i III) a la present resolució formant-ne part a 
tots els efectes legals. 



 
 
 

 

 
SEGON.- CONSIDERAR aquesta Presidència facultada per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució 
de la present resolució, d’acord amb les atribucions de 
representació del Consell Comarcal que atorguen l’article 14.1.a) de 
la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de 
Catalunya. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la 
propera sessió que se celebri, als efectes de la seva ratificació. 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT de la present resolució a la resta 
d’integrants del Pacte Territorial, per al seu coneixment i efectes.” 

  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord de junta de Govern 
Local de data9 d’abril de 2001 es va adherir al Pacte Territorial per l’Ocupació 
del Maresme 2001-2003. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord de Junta de Govern 
Local de data 10 de març de 2004, va signar la pròrroga d’adhesió al pacte 
esmentat per al període 2004-2007. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va ser designat per les entitats 
integrants d’aquest pacte com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Serveis, Obres i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’Acord Marc del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació del Maresme, per al període 2008-2011. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats, a tots els efectes. 
 
4.- APROVACIÓ DEL PLA DE LES ÀREES D’URBANISME, OBRES, 
SERVEIS I VIA PÚBLICA, OFICINA D’HABITATGE I ACCESSIBILITAT 
 
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.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL 16 DE NOVEMBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
1004 12.11.07 Incoació expedient sancionador Via 

Cannetum / Eduard Farrés 
Sílvia Tamayo 

1005 12.11.07 Incoació expedient sancionador Bar Sílvia Tamayo 



 
 
 

 

Unió 
1006 12.11.07 Incoació expedient sancionador 

pensió Mitus 
Sílvia Tamayo 

1007 12.11.07 Incoació expedient sancionador bar 
La Granja 

Sílvia Tamayo 

1008 12.11.07 Cessió envelat festa motos 
diumenge 18 de novembre 

Òscar 
Figuerola 

1009 12.11.07 Contracte de consultoria i assistència 
advocat FSG 

Alcaldia 

1010 12.11.07 Instal·lació pàrquing sant Cristòfol, xx Sílvia Tamayo 
1011 13.11.07 Resolució sancionadora expedients 

de trànsit 
Alcaldia 

1012 13.11.07 Obra menor Jaume Pagà, xx Òscar 
Figuerola 

1013 13.11.07 Assabentat del Canet Fruit SCP Sílvia Tamayo 
1014 13.11.07 Assabentat botiga pa c/ Montnegre, 

xx 
Sílvia Tamayo 

1015 14.11.07 Convalidació signatura Cati Forcano Alcaldia 
1016 14.11.07 Aprovació primera coertificació 

d’obres del col·lector equipament 
esportiu i sector U7 

Alcaldia 

1017 14.11.07 Trienni SM Alcaldia 
1018 14.11.07 Primera ocupació Font, xx cantonada 

riera Buscarons, xx 
Òscar 
Figuerola 

1019 14.11.07 Imposició snació persones físiques 
14/11/07 

Alcaldia 

1020 14.11.07 Obra menor Salvador Espriu xx Òscar 
Figuerola 

1021 15.11.07 Despeses Alcaldia 
1022 15.11.07 Canvi de nom botiga mòbils riera 

Buscarons, xx 
Sílvia Tamayo 

 
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 22.40 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


