
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 23 DE SETEMBRE 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: 09.15 hores 
Hora que acaba: 11.00 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’alcalde: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

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 16.09.10  
2) Aprovació serveis extraordinaris del mes de setembre 
3) Acceptació de les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya, per a la instal·lació de tres plataformes elevadores i la 
museïtzació de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner 

4) Aprovació del Pla d’absentisme escolar del municipi de Canet de Mar 
5) Aprovació de l’annex al conveni de col·laboració amb el Centre Parroquial 
6) Relació de decrets des del dia 30 d’agost fins al dia 3 de setembre de 2010 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 16.09.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 16 de setembre 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 SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15  D’AGOST AL 15 DE SETEMBRE DE 2010 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’agost al 15 de setembre  de 
2010.  
 
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 cinc 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 2010, 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 quatre mil quatre-cents trenta-un 
euros amb setze cèntims (4.431,16 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’agost  i el 15 de setembre  de 2010, segons relació detallada que 
s’adjunta.  



 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents setanta euros amb 
trenta-vuit cèntims (1.670,38 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia  durant  el mes de setembre de 2010. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents setze euros amb  vint-i-
quatre cèntims (516,24 €)  corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de setembre de 2010.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents trenta-cinc euros amb 
trenta-quatre cèntims (335,34 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
setembre  de 2010.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat cent trenta-un euros amb seixanta-dos 
cèntims (131,62 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora d’hores de treball,  
per personal  de la Policia local durant el mes de setembre de 2010.  
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2010. 
 
3.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES INCLOSES EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TRES 
PLATAFORMES ELEVADORES I LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA MUSEU 
LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té incloses en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, any 2009, els projectes següents: 
 
Ref. PUOSC: 2009/1077 
Comarca: Maresme 
Corporació: Ajuntament de Canet de Mar 
Títol: instal·lació de tres plataformes elevadores 
 
Ref. PUOSC: 2009/1078 
Comarca: Maresme 
Corporació: Ajuntament de Canet de Mar 
Títol: museïtzació de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner 
 
Atès que per poder dur a terme aquestes obres dins d’aquest programa, la 
corporació ha d’acordar l’acceptació d’aquests ajuts, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar 
les dues obres descrites a la part expositiva d’aquest acord, i la normativa 
aprovada per desenvolupar el Pla. 
 



 

SEGON.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i 
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones 
següents: 
 

- Director facultatiu de les obres d’instal·lació de tres plataformes 
elevadores: Josep Maria Pedrós Dabo, arquitecte tècnic municipal 

- Responsable del projecte de museïtzació de la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner: Mercè Valls Melendres, tècnica municipal de 
Cultura 

 
TERCER.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva 
execució. 
 
QUART.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a 
aquestes actuacions s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat 
amb caràcter definitiu. 
 
CINQUÈ.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis, 
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries 
per a l’inici i l’execució de les actuacions, així com la seva posada en servei. 
 
SISÈ.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, hi ha consignació 
suficient per atendre el finançament d’aquestes actuacions en les partides 
pressupostàries que s’especifica a continuació: 
 
Partida pressupostària instal·lació tres plataformes elevadores: 
Número: 42 15100 63201 
Any del pressupost: 2010 
 
Partida pressupostària museïtzació Casa museu Lluís Domènech i Montaner: 
Número: 40 33100 62200 
Any del pressupost: 2010 
 
4.- APROVACIÓ DEL PLA D’ABSENTISME ESCOLAR MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR 
 
Atesa la necessitat d’elaborar un Pla d’absentisme per Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 16 de setembre de 2010 per l’Educadora Social 
Conxa Zapata Penalva, el qual es transcriu literalment: 
 

INFORME SOBRE EL PLA D’ABSENTISME MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
Adreçat a: Cati Forcano Isern, Regidora de Benestar Social 
Emès per: Conxa Zapata, Educadora Social de l’Equip Bàsic d’Atenció Social 
de l’Ajuntament de Canet de Mar 
Motiu : Aprovació del Pla d’Absentisme Municipal per la Junta de Govern 
Local. 



 

Data: 16 de setembre de 2010 
 
El Pla d’absentisme comarcal compta amb la complicitat del Consell Comarcal 
del Maresme, el Departament d’Educació a través dels Serveis Territorials i 
dels educadors i educadores socials del Maresme que son els que han 
elaborat el Pla. 
 
Aquest Pla està basat en la nova cultura organitzativa proposada a la Llei de 
Serveis Socials, aprovada al 2007, i que posa l’accent sobretot amb la 
perspectiva de la corresponsabilitat com a nova dimensió de la intervenció. 
 
Principis de la corresponsabilitat 
 
 Compromís compartit dins d’un projecte compartit i per tant responsabilitat 
compartida.  
 Canvi en la relació de poder, treball en xarxa, ningú no té la clau del poder. 
Tots disposem de la nostra petita parcel·la. 
 Abandonar postulats clientelistes, treballant amb el problema que se’ns 
presenta i treballar per la reconstrucció de la ciutadania. L’individu com un ser 
integral. 
 Com a més pluralitat d’agents hi hagi en una actuació, més es fa 
necessària la unitat de projecte. 
 Interdependència: tothom és necessari. 
 Establir relacions de confiança, els altres treballaran tant bé com nosaltres. 
 Proactivitat treballant en clau positiva i estratègica. 
 Proximitat de la intervenció fixada en un territori,  treball comunitari. 
 
Estem davant d’un Pla que s’ha treballat pel grup d’educadors del Maresme i 
on s’ha  comptat amb d’altres agents socials: Consell Comarcal del Maresme 
(ajuntaments de la comarca), Departament d’Educació i Mossos d’Esquadra . 
Un treball en xarxa. 
 
L’objectiu final de tota la seva intervenció ha de ser de fortalesa i oportunitat 
com a comunitat que resol els problemes conjuntament, i que dota als seus 
vilatans d’eines per prevenir situacions que els poden ser contraproduents. 
Fent-los alhora coneixedors de les seves obligacions de garantidors dels drets i 
deures dels menors de 16 anys.  
 
Aquest Pla pretén fer un canvi de cultura en quan a la intervenció i l’abordatge 
del fenomen de l’absentisme, per tot això a continuació es fa una descripció 
dels estadis que han de ser tinguts en compte perquè tots els agents que 
intervenen tinguin molt clar aquest objectiu, que facilitarà el treball que ja es fa i 
que encara s’ha de fer en un ambient de col·laboració. 
   
 (Re)coneixement dels diferents actors del context d’intervenció. 
 Coordinació: Trobada dels diferents agents per posar en comú pràctiques i 
estratègies. 
 Cooperació i participació mútua en el circuit plantejat. 
 Projecte compartit: corresponsabilitat en objectius, processos i  resultats.  
 Treball en xarxa. Aprenentatge en xarxa. Unitat que funciona per projectes 
i no per serveis. 
 



 

Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar a 16 de setembre 
de 2010. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat, Festes Populars i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el Pla d’absentisme municipal, redactat per l’Àrea de Benestar 
Social 
 
5.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL CENTRE PARROQUIAL 
 
Atès que en el marc del conveni de col.laboració entre el Centre Parroquial i 
l’Ajuntament de Canet de Mar aprovat a la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 3 de juny de 2010, segons el qual en la clàusula segona pel 
que fa a finançament i despeses subvencionables, l’apartat b preveu el 
següent: 
 
“b) L’Ajuntament de Canet de Mar podrà assumir una part de les despeses 
generades per altres activitats que puguin plantejar-se durant l’any. Amb 
anterioritat a la realització d’aquestes activitats, s’elaborarà un annex a aquest 
conveni en que constin el grau de participació de l’Ajuntament i el seu 
finançament condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient”. 
 
Atès que el Centre Parroquial acull en els seves instal.lacions del carrer Eusebi 
Golart, 16 de Canet de Mar diverses activitats d’interès per al desenvolupament 
cultural, educatiu i cívic, com són la gimnàstica per a persones grans, 
representacions de teatre del projecte “Anem al Teatre” per a les escoles i els 
usos puntuals per assaigs, concerts i reunions d’entitats cíviques i culturals.  
 
Atès que les àrees de Benestar Social, Cultura i Educació tenen interès que s’hi 
continuïn desenvolupant ja que l’Ajuntament no disposa dels espais adequats 
per a les esmentades activitats. 
 
Atès que a les partides pressupostàries següents hi ha crèdit adequat i suficient 
per satisfer les quantitats corresponents, que són:  
 

a) Espai per la gimnàstica, 3 cops per setmana durant tot el curs escolar:  
3.600€ a la partida: 80.23100.48021 

b) Anem al Teatre, 3 usos del curs escolar 2009-2010: 270€ a la partida: 
50.32100.22609 

c) Usos esporàdics d’entitats culturals: 300€ a la partida: 40.33100.48901 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les despeses amb càrrec a les partides següents: 



 

 
a) Espai per la gimnàstica, 3 cops per setmana durant tot el curs escolar:  

3.600€ a la partida: 80.23100.48021 
b) Anem al Teatre, 3 usos del curs escolar 2009-2010: 270€ a la partida: 

50.32100.22609 
c) Usos esporàdics d’entitats culturals: 300€ a la partida: 40.33100.48901 

 
SEGON.- Forma de pagament: El pagament corresponent a les activitats 
establertes en els apartats b) i C) s’efectuarà una vegada realitzades les 
activitats. El pagament de l’activitat establerta en l’apartat e), atès el seu 
caràcter continuat, s’efectuarà trimestralment. Amb caràcter previ al pagament 
les àrees emetran un informe en que es justifiqui la realització de les activitats. 
 
TERCER.- Vigència: Aquest annex serà vigent per a l’any 2010.  
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 FINS AL DIA 10 DE SETEMBRE 
DE 2010 
 

Núm. Data Resum Signatura 
739 06/09/2010 Permís obertura activitat depilació riera Gavarra, 

xx 
Sílvia 
Tamayo 

740 06/09/2010 Resposta recurs reposició P. Nolla Alcalde 
741 06/09/2010 Revetlla popular plaça 11 de Setembre Cati Forcano 
742 06/09/2010 Devolució impost fiança sector UA12 Antoni 

Gaudí 
Cati Forcano 

743 07/09/2010 Autorització instal·lació circ Hermanos Rossi, SL Sílvia 
Tamayo 

744 10/09/2010 Llicència primera ocupació carrer del Mar, xx Cati Forcano 
745 10/09/2010 Renovació tarja d'aparcament Cati Forcano 
746 10/09/2010 Permís funcionament Circ Hermanos Rossi, SL Sílvia 

Tamayo 
 
7.- PUNT URGENT 
 
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. 
 
7.1.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 782/2010, DE 22 
DE SETEMBRE, D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE LA REFORMA INTERIOR I RESTAURACIÓ DEL BALCÓ I LA 
BARANA D’OBRA DE L’EDIFICI ANOMENAT LA MASOVERIA 



 

 
Vist el Decret número 782/2010, de 22 de setembre, de l’Alcaldia, el qual es 
transcriu a continuació: 
 



 

DECRET NÚM. 782/2010, de 22 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que La Masoveria és un edifici que forma part del conjunt protegit de Vil·la 
Flora, i que esta protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 
Atès que és necessari dur a terme unes obres de reforma interior i de 
restauració del balcó i la barana d’aquest edifici. 
 
Atès que els Serveis Tècnics municipals va elaborar una memòria, punt de 
partida per a la redacció del projecte tècnic i per a la direcció i l’execució de les 
obres de reforma interior i restauració del balcó i la barana d’obra de l’edifici 
denominat Masoveria. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 656, de data 3 d’agost de 
2010, es va adjudicar el contracte relatiu a la redacció del projecte i la direcció i 
l’execució de l’obra de reforma interior i restauració del balcó i la barana d’obra 
de l’edifici denominat Masoveria, a l’empresa BERTRAN ABRIL 
CONSTRUCCIONS, SL, pel preu de 96.528,48 euros, amb el 16% d’IVA inclòs. 
 
Atès que en data 20 de setembre d’enguany, l’empresa esmentada ha entrat 
per registre (número 4774) el projecte bàsic i executiu de la reforma interior i 
restauració del balcó i la barana d’obra de la Masoveria, amb un pressupost 
d’execució de contracte de 98.192,89 euros, amb el 18% d’IVA inclòs. 
 
Atès que en la clàusula segona del contracte signat amb l’empresa Bertran Abril 
Construccions, SL s’estableix que, com que durant la tramitació d’aquest 
expedient de contractació s’ha produït un increment del 2% del tipus impositiu 
de l’Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb l’article 9.5 RDL 13/2009, 
de 26 d’octubre, la baixa econòmica oferta pel contractista, és a dir, un 8% del 
preu de licitació, que suposa un import econòmic de 8.390,04 euros, s’ha de 
destinar a aquest increment de l’impost, per import de 1.664,41 euros. 
 
Atès que per dur a terme aquestes obres és preceptiu un informe a la Comissió 
de Patrimoni de la Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
per a les obres de restauració del balcó i la barana d’obra de l’edifici. 
 
Atès que el termini d’execució d’aquest contracte finalitza el 31 de desembre 
d’enguany, pel fet que aquesta obra està inclosa dins del programa del Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la tramitació d’aprovació 
d’aquest projecte es farà per urgència, d’acord amb l’article 17.1 del Reial 
decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal, Josep M. Pedrós Dabo, 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la reforma interior i 
restauració del balcó i la barana d’obra de la Masoveria, amb un pressupost 
d’execució de contracte de 98.192,89 euros, amb el 18% d’IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar un informe preceptiu a la Comissió de Patrimoni de la 
Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de 
les obres de restauració del balcó i la barana d’obra de l’edifici. 



 

 
TERCER.- 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.  
 
CINQUÈ.- Ratificar aquest Decret per la Junta de Govern Local en la propera 
sessió que celebri. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de 
Mar, a vint-i-dos de setembre de dos mil deu. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i d’acord amb la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 782/2010, de 22 de setembre, 
d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de la reforma interior i 
restauració del balcó i la barana d’obra de l’edifici anomenat la masoveria. 
 
8.- 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 11.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


