
 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 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: 13.00 hores 
Hora que acaba: 13.45 horesLloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
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. Aprovació relació de factures 
3. Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de novembre 
4. Incoació expedient de contractació rènting vehicles Policia 
5. Aprovació de la pròrroga de l’acord marc del Pacte Territorial per 

l’Ocupació del Maresme (2008-2011) 
6. Aprovació de les línies de treball de la Regidoria de Participació 

Ciutadana 



 
 
 

 

7. Relació de decrets des del dia 5 fins al 9 de novembre 
8. Precs i preguntes 

 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum 
d’assistència a l’hora en què 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. 
 

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 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 22 de novembre de 2007, per import de 
66.998,76  EUR, corresponent a la relació 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 de data 22 de novembre, per 
import de 66.998,76  EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de novembre de 2007 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 352,80 €. 
 
TERCER- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
QUART.-  Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en 
l’annex 2 per import de 1.623,38 EUR. fins la seva aprovació definitiva al 
pressupost, previ reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat pel Ple. 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE  DE 2007 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’octubre  al 15 de novembre de 
2007. 
 
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 tres 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 2007,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la regidora de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dotze mil tres-cents setanta-cinc 
euros amb tres cèntims (12.375,03 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  d’octubre al 15 de novembre de 2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent onze euros amb setanta-un 
cèntims (1.111,71 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local , durant el mes de novembre de 2007.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
vuit cèntims (583,08 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades 
per agents de la Policia local durant el mes de novembre  de 2007; així com els 
serveis nocturns efectuats per personal de la Brigada d’Obres i Serveis fins a la 
quantitat de tretze euros amb noranta-cinc cèntims (13,95 €), en el període 
comprès entre el 15 d’octubre al 15 de novembre de 2007.  



 
 
 

 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vuit euros amb vuitanta 
cèntims (308,80 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de novembre de 
2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vuit euros amb quaranta 
cèntims (308,40 €) corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de novembre de 2007. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2007. 
 
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RÈNTING VEHICLES 
POLICIA 
MUNICIPAL 
 
Atès que el proper 22.12.07 finalitzarà el renting del vehicle adscrit a la Policia 
Local el qual hauria de ser substituït per un altra de similars característiques. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
mitjançant concurs, per procediment obert del subministrament, en la modalitat 
de rènting, d’un vehicle a destinar a la policia local, redactat pel secretari 
municipal, així com el seu informe i de l’interventor municipal, que es transcriu a 
continuació: 
 

“En Toni Calpe i Jordà, interventor, i en Marcel·lí Pons i Duat, secretari, 
ambdós de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb la proposta d’acord d’iniciació d’expedient de contractació del 
subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle a destinar a la 
Policia Local, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que 
estableix l’article 21.1.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local, al tractar-se d’un 
contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació 
plurianyal que superi els anteriors imports. Si bé, no res impedeix que 
l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de Govern Local. 
 
Segon.- Quant a la forma de contractació, en aquest cas procedeix el 
concurs, en els termes de l’article 180.2 TRLCAP, des del moment que, 
en els contractes de subministrament, la selecció del contractista només 
pot fer-se per subhasta en uns supòsits taxats. Quant al procediment de 
contractació, res no impedeix que s’utilitzi el procediment obert.  



 
 
 

 

 
Tercer.- En el concurs l'adjudicació recau sobre el licitador que en el seu 
conjunt presenta una oferta més avantatjosa per a l'Administració, d'acord 
amb els criteris establerts en el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), sense atenir-se exclusivament al preu i sense 
perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. Ara bé, aquesta darrera 
possibilitat només és possible quan concorri justa causa que impedeixi 
l’adjudicació, degudament motivada en raons de legalitat i no 
d’oportunitat.  
 
Quart.- El examinat el PCAP s'adequa a la normativa vigent en matèria 
de contractació local.  
 
Cinquè.- En el renting, un proveïdor cedeix l’ús d’un bé, mitjançant la 
percepció d’un preu, a un arrendatari, sense intervenció d’una tercera 
persona que financi l’operació, podent establir-se en el contracte el dret 
de l’arrendatari a optar per l’adquisició, al seu venciment, per valor 
residual, segon l’informe 18/03, de 17 de novembre, de la Junta 
Consultiva de contractació Administrativa de l’Estat (JCCAE). 
 
Sisè.- En tractar-se d’un contracte que la seva execució es farà en 
diversos exercicis econòmics, de conformitat amb el que disposa l’article 
69.4 TRLCAP, l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte a l'exercici corresponent. 
 
Setè.- L’article 14.4 del TRLCAP fixa en quatre anys, des de l’adjudicació 
del contracte, el límit màxim pel pagament en aquests contractes.   
 
Conclusió  
 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la 
normativa que permet la contractació per la modalitat de concurs pel 
procediment obert, i es pot seguir la tramitació de l'expedient de 
contractació i la licitació. “ 
 

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant concurs per procediment 
obert del subministrament, en la modalitat de rènting, d’un  vehicle a destinar a 
la policia local, així com aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que regiran aquesta contractació. 
 
SEGON.- En tractar-se d’un contracte que la seva execució es farà en diversos 
exercicis econòmics, de conformitat amb el que disposa l’article 69.4 TRLCAP, 
l’adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte a 
l'exercici corresponent. 



 
 
 

 

 
TERCER.- El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals a 
partir de la inserció del corresponent anunci en el BOP. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a la materialització dels anteriors acords. 
 
5.- APROVACIÓ PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL PACTE 
TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DEL MARESME (2008-2011) 
 
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. 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER 
APROVAR LES LÍNIES DE TREBALL DE LA REGIDORIA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2007-2011 
 
Atès que en data 10 de juliol de 2007 es va signar el Pacte de Govern Municipal 
de Canet de Mar, que recull en el seu annex el cartipàs amb les principals 
polítiques a desenvolupar aquesta legislatura per part de les diferents 
Regidories. 
 
Atesa la voluntat del govern municipal d’impulsar des de les seves diferents 
àrees la implicació ciutadana en els afers públics, i que aquestes poden 
comptar per allò amb el suport de la Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
Atesa la responsabilitat de la Regidoria de Participació Ciutadana, de planificar 
les seves línies de treball de forma integral i oberta al treball transversal. 
 
De conformitat amb la iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els objectius i les línies d’actuació de la Regidoria de 
Participació Ciutadana 2007-2011. 
 
SEGON.- Acordar canviar la denominació de la Regidoria per tal que quedi 
recollida a la seva formulació l’assumpció de les competències en polítiques de 
nova ciutadania. Passant a anomenar-se: Regidoria de Participació i 
Ciutadania.  
Aquest acord serà ratificat en la propera sessió del Ple Municipal. 
 
TERCER.- Impulsar les dinàmiques de treball transversal que el 
desenvolupament de totes aquestes polítiques precisa. 
 



 
 
 

 

7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL 9 DE NOVEMBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
975 05.11.07 Nòmina complementària corporació Alcaldia 
976 06.11.07 Imposició sanció persones físiques 

5/11/07 
Alcaldia 

977 06.11.07 Imposició sanció persones físiques 
5/11/07-2 

Alcaldia 

978 06.11.07 Imposició sanció persones jurídiques 
5/11/07 

Alcaldia 

979 06.11.07 Proposta retirada carnet de conduir 
05/11/07 

Alcaldia 

980 06.11.07 Estimació expedient 684951 per 
resolució penal 

Alcaldia 

981  06.11.07 Llicència de divisió horitzontal c/ 
Ferran Roig, xx 

Alcaldia 

982 06.11.07 Declarar inadmissible expedient 
65775 

Alcaldia 

983 06.11.07 Declarar inadmissible expedient 
71113 

Alcaldia 

984 06.11.07 Declarar inadmissible expedient 
70498 

Alcaldia 

985 06.11.07 Llicència obres torrent de Lledoners, 
xx 

Òscar 
Figuerola 

986 07.11.07 Nomenament arquitecte interí Alcaldia 
987 07.11.07 Despeses Alcaldia 
988 07.11.07 Autorització gravació cementiri 

municipal 
Alcaldia 

989 07.11.07 Gas Natural, llicències Òscar 
Figuerola 

990 08.11.07 Canvi nom nínxol núm. 1012 Cati Forcano 
991 08.11.07 Canvi de nom nínxol núm. 1048 Cati Forcano 
992 08.11.07 Declarar inadmissible expedient 

70296 
Alcaldia 

993 08.11.07 Declarar inadmissible expedient 
70374 

Alcaldia 

994 08.11.07 Estimar administrativament per haver 
estat condemnat penalment 
expedient 72997 

Alcaldia 

995 08.11.07 Triennis Alcaldia 
996 08.11.07 Llicència obres ronda Flèming, xx Òscar 

Figuerola 
997 08.11.07 Quitança JG i IM Alcaldia 
998 08.11.07 Autorització activitat carrer Dotras 

Vila, xx 
Sílvia Tamayo 



 
 
 

 

999 08.11.07 Obra menor riera Gavarra,xx Òscar 
Figuerola 

1000 09.11.07 Recusació tribunal places caporals Alcaldia 
1001 09.11.07 Desestimació recurs reposició sr. EP Òscar 

Figuerola 
1002 09.11.07 Targeta disminuït DM Cati Forcano 
1003 09.11.07 Nomenament tresorera accidental Alcaldia 

 
8.- 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 13.45 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


