
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 D’OCTUBRE DE 2010 

 
 

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: 9.05 hores 
Hora que acaba: 10.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc  Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

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

ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 07.10.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Relació de decrets des del dia 27 de setembre fins al dia 1 d’octubre de 

2010 
4) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 07.10.10 



 
 

 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 7 d’octubre 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, per unanimitat s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 14 d’octubre de 2010, per import de 
321.962,18 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/30  
 
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 2010, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 2010. 
 
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 14 d’octubre  2010, per 
import de 321.962,18 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
F/2010/30 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 27 DE SETEMBRE FINS AL DIA 1 
D’OCTUBRE DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

796 27/09/2010 Incoar expedient responsabilitat patrimonial Alcalde 
797 27/09/2010 Incoar expedient responsabilitat patrimonial Alcalde 
798 27/09/2010 Adjudicació definitiva museïtzació Casa museu Ll. 

Domènech i Montaner 
Alcalde 

799 27/09/2010 Autorització ampliació jornada Sra. N.G.C. Alcaldia 
800 28/09/2010 Incoació procediment ordre d'execució C/ Francesc 

Corbera, xx 
Cati Forcano 

801 28/09/2010 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
802 28/09/2010 Incoació expedients trànsit Alcalde 
803 28/09/2010 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
804 28/09/2010 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
805 28/09/2010 Despeses setmanals Alcalde 



 
 

Núm. Data Resum Signatura 
806 28/09/2010 Modificació pressupost mitjançant generació crèdits alcalde 
807 28/09/2010 Incoació procediment restauració legalitat 

urbanística barbacoa Josep Cabruja, xx 
Cati Forcano 

808 28/09/2010 Llicència primera ocupació carrer Montseny, xx Cati Forcano 
809 28/09/2010 Caminada popular Moixons Llepafils  Alcalde 
810 28/09/2010 Adjudicació definitiva concessió bar camp de futbol Alcalde 
811 29/09/2010 Aprovació nòmina de setembre Alcalde 
812 30/09/2010 Llicència obres Ronda Dr. Manresa xx Cati Forcano 
813 30/09/2010 Assabentat perruqueria i botiga El Tocador Sílvia Tamayo 
814 01/10/2010 Recurs cassació telefónica  Alcalde 
815 01/10/2010 Lloguer envelat, festa dia 02.10.10 Sílvia Tamayo 
816 01/10/2010 Reincorporació Policia Local Alcalde 

 
4.- PUNTS URGENTS 
 
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. 
 
4.1.- APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A EDIFICI-RESIDÈNCIA 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA I PSÍQUICA A 
L’URBANITZACIÓ “EL GRAU”, CARRER MAS EL GRAU, S/N 

 
Vist el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un equipament destinat a 
Edifici-Resdiència per a persones amb disminució física i psíquica a la 
urbanització “El Grau”, carrer Mas el Grau, s/n,  redactat per l’arquitecte David 
Saiz Viladecans, en el mes de juny de 2008. 
 
Vist l’informe emès en data 11 de juliol de 2008, per l’arquitecte Tècnic 
Municipal, Manuel Blanco del Río, en què s’assenyalen una sèrie de 
justificacions i/o mancances detectades una vegada revisat el referit projecte. 
 
Vist l’informe emès en data 8 d’octubre de 2010, per l’arquitecte Tècnic 
Municipal, Manuel Blanco del Río, mitjançant el qual informa favorablement la 
documentació aportada justificativa de les deficiències que es van detectar en 
el seu dia en el projecte abans esmentat. 
 
Vista la instància presentada en data 1 d’octubre de 2010, per la Sra. Rosa 
Rovira Galceran, en representació de la Fundació Privada Els Garrofers,  



 
 

exposant que precisa amb la màxima urgència sol·licitar la inscripció de 
l’establiment CENTRE RESIDENCIAL ELS GARROFERS, al Servei d’Inspecció 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat i donada per justificada la necessitat d’aprovar aquest projecte 
amb la màxima celeritat, la tramitació d’aquest procediment es farà per 
urgència, d’acord amb l’article 50 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, reduïnt-se a la 
meitat els terminis establerts per a la tramitació ordinària. 
 
Vist allò establert en el Decret 704/2008, de 10 de juliol, l’art. 67 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre,  LRJ-PAC i el procediment establert en els 
articles 36 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vista i examinada la proposta de la Regidoria de Benestar Social, Festes 
Populars, Sanitat i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar inicialment, i mitjançant tramitació d’urgència, el projecte 
bàsic i executiu per a la construcció d’un equipament destinat a Edifici-
Resdiència per a persones amb disminució física i psíquica a la urbanització “El 
Grau”, carrer Mas el Grau, s/n,  redactat per l’arquitecte, David Saiz Viladecans, 
en el mes de juny de 2008. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 15 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el 
DOGC, el Periódico de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació en el 
BOP. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
5.- 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 10.40 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 



 
 

 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


