
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 20 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 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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: Refel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores 
 

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. Adjudicació del contracte pel servei de coordinació i dinamització i 

dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge (ASMA) 
3. Relació  de decrets des del dia 3 al 7 de setembre de 2007 
4. 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 
13 de setembre 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.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE COORDINACIÓ I 
DINAMITZACIÓ DE L’AULA 
 
Atès que en sessió de Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2007 es va 
acordar aprovar expedient per a la contractació del servei de coordinació i 
dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge en Canet de Mar 
essent el tipus de licitació de 82.434,70.- €, IVA inclòs, així com aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars que havia de regir aquesta contractació 
mitjançant concurs i procediment obert. 
 
Atès que al BOP núm. 192 de data 11 d’agost de 2007, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 18 de setembre de 2007, ha acordat 
proposar l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa EAS, SCCL, segons 
informe favorable emès per la tècnica d’educació i infància, Sra. Maria Artigas 
Gurri en data 14 de setembre de 2007.  
 
Atès que s’ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb  la Seguretat Social així com 
l’últim rebut de l’IVA i la declaració responsable de no haver-se donat de baixa 
en la matrícula de l’esmentat impost tal com disposa l’article 79.2.b) TRLCAP  
 
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 (TRLCAP), 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, es 
proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
 



  

PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la subscripció d’un contracte del 
servei de coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de 
l’aprenentatge en Canet de Mar, a l’empresa EAS, SCCL, pel preu de 
80.717,44.- €, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament.    
 
SEGON.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
desprès de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 3.228,70.- € equivalent al 4% de l’import de l’adjudicació, i 
advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 
 
TERCER.- Disposar la despesa de 13.452,91.- euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 50 422 22712 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. 
   
QUART.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
3.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 3 AL 7 DE SETEMBRE DE 2007 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
781 04.09.07 Canvi nom nínxol família Sanromà Cati Forcano 
782 04.09.07 Acceptació renúncia nínxol germans 

R 
Cati Forcano 

783 04.09.07 Requeriment restauració c/ Mn. 
Marià Martinez, xx 

Òscar 
Figuerola 

784 04.09.07 Requeriment restauració c/ Mn. 
Marià Martinez, xx 

Òscar 
Figuerola 

785 04.09.07 Requeriment restauració c/ Mn. 
Marià Martínez, xx 

Òscar 
Figuerola 

786 04.09.07 Imposició sancions persones 
jurídiques 

Alcalde 

787 04.09.07 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
788 05.09.07 Permís urbanístic rètol impremta 

Graupera  
Òscar 
Figuerola 

789 05.09.07 Permís urbanístic banderola oficina 
MAPFRE 

Òscar 
Figuerola 

790 05.09.07 Suspensió provisional legalitat 
urbanística Rda. Sant Jordi xx 

Òscar 
Figuerola 

791 05.09.07 Nomenament conserge CEIP Turó 
del Drac 

Alcalde 

792 05.09.07 Autorització festa ADAK, dia 8 de 
setembre 

Cati Forcano 



  

793 05.09.07 Aprovació despeses Alcalde 
794 06.09.07 Modificació pressupost Alcalde 
795 07.09.07 Sol.licitud pròrroga comissió serveis 

A. Calpe 
Alcalde 

796 07.09.07 Incoació expedient sancionador 
obres Via Figuerola, xx 

Òscar 
Figuerola 

797 07.09.07 Pròrroga excedència AC  Alcalde 
798 07.09.07 Nomenament secretària acctal. Alcalde 

 
4.- 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’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 


