ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 22 DE GENER 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: 20.30 hores
Hora que acaba: 21.50 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
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)
2)
3)
4)

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Aprovació serveis extraordinaris mes de gener
Cessió ús del pavelló municipal al club balonmano Calella 2009
Relació de decrets des del dia 5 al 9 de gener de 2009

5) 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 15 de gener 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 SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE GENER
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis
de l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de desembre de 2008
al 15 de gener de 2009.
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 quatre 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 el personal administratiu de la Policia local, a més de les
tasques pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de
coordinació de serveis policíacs.
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades
pels diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.
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 2008, prorrogat per a l'any
2009, hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta
despesa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de
Règim Intern, s'acorda per unanimitat:

PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil sis-cents vuitanta-tres
euros amb vint-i-dos cèntims (9.683,22 €) els serveis extraordinaris
efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el
període comprès entre el 15 de desembre de 2008 i el 15 de gener de
2009, segons relació detallada que s’adjunta.
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil set-cents setanta euros
amb dotze cèntims (1.770,12 €) corresponent als serveis nocturns
efectuats pel personal de la Policia local, durant el mes de gener de 2009
i fins a la quantitat de vint-i-tres euros amb setanta-sis cèntims (23,76 €)
els serveis nocturns efectuats pel personal de l'àrea de Festes de
l'Ajuntament.
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents cinquanta-quatre
euros amb vuitanta-vuit cèntims (854,88 €) corresponent a les tasques
de cap de servei efectuades per agents de la Policia local durant el mes
de gener de 2009.
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents trenta-sis euros
amb setanta cèntims (236,70 €) corresponent a les tasques efectuades
com a coordinador de serveis pels administratius de la Policia local
durant el mes de gener de 2009.
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents quaranta euros
amb trenta-vuit cèntims (440,38 €) corresponent a les assistències a
judicis dels agents de la Policia local, durant el mes de gener de 2009.
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil vuit-cents seixanta-un euros
(1.861,00 €) corresponent al cobrament del complement de festivitat dels
membres de la Policia Local, durant les festes nadalenques, de 2008 i
2009.
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les
corresponents partides del pressupost general per a l’any 2008, prorrogat
per a l'any 2009.
3.- CESSIÓ ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL AL CLUB BALONMANO
CALELLA 2009
Vist l’escrit presentat pel Club Balonmano de Calella sol·licitant
autorització per fer ús del Pavelló Municipal d’Esports el 12 i 13 d’abril
per a la
celebració del
XXVIè. TORNEIG INTERNACIONAL
D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE CALELLA” 2009 i del 30 de maig al

2 de juny per a la celebració del XXIXè. TORNEIG INTERNACIONAL D’
HANDBOL “ TROFEU COSTA DEL MARESME” 2009.
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007 de 5 de juliol, de conformitat
amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, s'acorda per
unanimitat:
PRIMER: Autoritzar al Club Balonmano de Calella perquè utilitzi el
Pavelló Municipal d’Esports el 12 i 13 d’abril per a la celebració del
XXVIè. TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT
DE CALELLA” 2009, el diumenge dia 12 d’abril de les 09:00 a les 13:00
hores i de les 15:00 a les 22:00 hores i dilluns dia 13 d’abril de les
09:00 a les 13:00 hores i de les 15:00 a les 20:00 hores.
SEGON: Autoritzar el Club Balonmano de Calella perquè utilitzi el
Pavelló Municipal d’Esports, el diumenge dia 31 de maig de les 09:00 a
les 13:00 hores i de les 15:00 a les 22:00 hores i el dilluns dia 1 de juny
de les 09:00 a les 13:00 hores i de les 15:00 a les 20:00 hores per la
celebració del XXIXè. TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL
“TROFEU COSTA DEL MARESME” 2009.
TERCER: El preu per hora de la utilització de les instal·lacions esportives
del Pavelló Municipal d’Esports, és de 25,49 €, segons es determina en
les Ordenances Fiscals d’aquest any 2009.
QUART: El preu de la fiança pel lloguer del Pavelló Municipal d’Esports,
és de 195,38 €, segons es determina en les Ordenances Fiscals d’aquest
any 2009. El Club haurà de dipositar una fiança d’aquesta quantitat . I
presentar una pòlissa d’assegurança que es faci càrrec de les lesions
que es puguin ocasionar els participants en el torneig.
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 83 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, sotmet a la consideració dels presents la declaració
d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la
urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes
següents.

4.- PERSONACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN LES
DILIGÈNCIES PRÈVIES 33261/2009 AMPLIATÒRIES DE LES
NÚMERO 26922/2009
Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant comunicació de la
Direcció General de la Policia del Departament d'Interior, relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, de la
tramitació de diligències prèvies número 33261/2009, ampliatòries de les
número 26922/2009, a la Comissaria de la Policia – Mossos d'Esquadra
d'Arenys de Mar, pels presumptes fets d'apropiació indeguda
i
resistència i desobediència a agents de l'autoritat a la via pública de la
població de Canet de Mar, per part del senyor ---.
Atesa la necessitat de comparèixer en el procediment de referència,
aquesta Alcaldia, a la vista de l'acord plenari de data 26,07,07, de
delegació de competències a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda
per unanimitat:
PRIMER.- Comparèixer en les diligències prèvies 33261/2009 instruïdes
a la Comissaria de la Policia – Mossos d'Esquadra d'Arenys de Mar.
SEGON.- Designar el Lletrat penalista Sr. --- i al procurador --- perquè
assumeixin, respectivament, la defensa i la representació d'aquest
Ajuntament en les diligències prèvies esmentades.
TERCER.- Comunicar aquest acord als lletrats esmentats.
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 DE
GENER DE 2009
Núm.
Data
Contingut
1
05/01/09 Autorització festa envelat 10/01/2009
2
05/01/09 Resolució
expedient
sancionador
escombraries
3
05/01/09 Assabentat perruqueria Av. Maresme, xx
4
07/01/09 Modificació pressupost prorrogat
5
07/01/09 Decret d'instal·lació d'activitat del c. Vg. de la
Mercè, xx
6
07/01/09 Decret d'instal·lació d'activitat de la r. Gavarra,
xx
7
07/01/09 Decret activitat carrer Església, xx
8
07/01/09 Decret adequació del c. Verge de Montserrat,
xx
9
07/01/09 Inscripció d'una entitat al registre

Signatura
OF
ST
ST
A
ST
ST
ST
ST
A

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

07/01/09 Acceptació subvenció imserso
07/01/09 Reclamació a Diagonal Delta, SA ingrés
pagaré
07/01/09 Contractació
08/01/09 Imposició
sanció
persones
físiques
07/01/2009
08/01/09 Imposició sancions persones jurídiques
07/01/2009
08/01/09 Decret desistiment responsabilitat patrimonial
08/01/09 Finalització decret sancionador de La
Xertulina
08/01/09 Incoació caducitat llicència
09/01/09 Contractació
09/01/09 Suspensió procediment restauració legalitat
urbanística Drassanes del Pla, xx
09/01/09 Autorització reducció jornada
09/01/09 Decret instal·lació pàrquing riera Gavarra, xx
09/01/09 Resoluciò expedient sancionador Drassanes
del Pla, xx

A
A
A
A
A
A
ST
ÒF
A
ÒF
A
ST
ÒF

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
21.50 hores de tot el que jo com a secretari certifico.
El secretari

L’alcalde,

Marcel·lí Pons i Duat

Joaquim Mas i Rius

