
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 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 
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 
 
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. Pagament dels ajuts de menjador escolar, 3r. Trimestre del curs 2006-

2007. 
3. Aprovació dels comptes d’explotació de l’any 2006 de SOREA, S.A 
4. Aprovació serveis extraordinaris mes de setembre 
5. Relació de decrets des del dia 12 al 14 de setembre de 2007 
6. 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 
20 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.- PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR TERCER 
TRIMESTRE CURS 2006-2007 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 14.570,61 
al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels 
ajuts de menjador escolar per al 3r. Trimestre del curs 2006-2007, realitzada pel 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolar de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’Educació, 
Infància i Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 3r. Trimestre del curs 2006-
2007 d’aquest ajut individual individual i que han estat abonats pel Consell 
Comarcal, segons el detall següent: 
 
CEIP JOAN MARAGALL (Arenys de Mar)       282,02€ 
IES DOMÈNECH I MONTANER        381,60€ 
COL.LEGI SANTA ROSA DE LIMA     1.128,08€ 
COL.LEGI YGLESIAS      2.115,15€ 
CEIP MISERICÒRDIA               10.663,76€ 
TOTAL:                  14.570,61€ 
 



  

3.- APROVACIÓ DELS COMPTES D’EXPLOTACIÓ DE L’ANY 2006 DE 
SOREA, S.A. 
 
Atesa la liquidació dels comptes d’explotació tramesa per part de l’empresa 
SOREA, SA en data 6 de juny de 2007 en referència a les facturacions dels 
abonats corresponents a l’any 2006, així com els llistats d’anul·lacions i 
creacions de rebuts i les factures per baixa. 
 
A l’empara del que disposa l’article 27 i següents del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós del plec de condicions econòmico-
administratives que regirà la gestió indirecta del servei municipal d’aigua 
potable a Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa aprovat 
pel Ple de data 25 de gener de 2002. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de l’any 2006 del servei municipal 
d’aigua potable de Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa 
que presta l’empresa SOREA SA  amb el NIF número: xxxxx, amb els següents 
imports: 
 

Any 2006 Canon 
Facturat 

m3. Total Canon 
Canon 2004 i anteriors (0,549€xm3. 
facturat i cobrat 0,0549 

             
8.042      441,51    

Canon per l'Ajuntament (0,0601€xm3 
facturat) 0,0601 556.859    33.467,23    
Drets de connexió a compte 
ajuntament Tarifa  -3.606,00    
Drets de connexió a compte 
ajuntament 2006  8.263,75    
Rebuts cobrats Ajuntament. Estat 
cartera   22.218,91    

Total ingressos any 2006     60.785,40    
Factures pendents Ajuntament   1.870,52    
Canon ACA corresponent a 
l'Ajuntament   2.555,61    

Total ingressos SOREA 2006     4.426,13    
Diferència a favor de l'Ajuntament     56.359,27    

    
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que els terminis per efectua l’ingrés venen 
determinats per l’article 62 de la Llei general tributària 58/2003 de 17 de 
desembre i articles 68 i 69 del Reglament General de Recaptació aprovat per 
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
TERCER.- Notificar que contra el present acord es podrà formular davant del 
mateix òrgan que l’ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 



  

finalització del termini d’exposició pública; d’acord amb l’establert a l’article 
14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’hisendes Locals. 
 
4.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE SETEMBRE 
 
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 
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 regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de setze mil vuitanta-set euros amb 
quaranta-sis cèntims (16.087,46€)els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’agost al 15 de setembre de 2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent vint-i-set euros amb 
cinquanta-dos cèntims (1.127,52 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local , durant el mes de setembre de 2007 i fins a 
quantitat de cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (5,58 €) corresponent als 
serveis nocturns efectuats pel personal d’altres serveis  durant el mes de 
setembre de 2007.  
 



  

TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre-cents quaranta euros amb 
trenta-quatre cèntims (440,34 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de setembre  de 2007. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents dinou euros amb vuitanta 
cèntims (319,80 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de setembre de 
2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents quaranta-sis euros amb 
setanta-dos cèntims (246,72 €) corresponent a les assistències a judicis dels 
agents de la Policia local, durant el mes de juliol de 2007. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2007. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 AL 14 DE SETEMBRE DE 
2007. 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
799 12.09.07 Imposició sancions persones 

jurídiques 
Alcaldia 

800 12.09.07 Imposició sancions persones físiques Alcaldia 
801 13.09.07 Escomeses Gas Natural Alcaldia 
802 13.09.07 Transmissió domini plaça 

d’aparcament pàking Riera Gavarra 
xx 

Òscar 
Figuerola 

803 14.09.07 Autorització sopar pati CEIP 
Misericòrdia 

Alcaldia 

804 14.09.07 Instal.lació de grua torre al carrer 
Josep Mora, xx 

Òscar 
Figuerola 

805 14.09.07 Permís celebració festa a la Plaça 11 
de setembre 

Òscar 
Figuerola 

806 14.09.07 Concessió llicència d’obres majors a 
Progecar de Gestió Inmobiliaria, S.L, 
per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 10 habitatges  

Òscar 
Figuerola 

807 14.09.07 Concessió de llicència d’obres a 
Promocions Xirau i Xirau SL per al 
canvi d’us e local a habitatge 

Òscar 
Figuerola 

808 14.09.07 Atorgament llicència d’obra major al 
Sr. JFV per al reforç estructural i 
reforma de façana de l’habitatge 

Òscar 
Figuerola 

809 14.09.07 Concessió llicència d’obres majors al 
Sr. PAL per a l’ampliació d’habitatge 
familiar 

Òscar 
Figuerola 



  

810 14.09.07 Nomenament cap acctal. B.O.S. Alcalde 
 
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 de dos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
6.- PRÒRROGA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA 
DE VEHICLES. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local data 14 de setembre de 
2005 es va resoldre adjudicar el contracte per a la prestació del servei de grua 
per a la retirada de vehicles, al senyor FLC, pel preu cert i global de 48.000.- €, 
IVA inclòs. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposava el PCAP, la durada d’aquest 
contracte es va fixar en 2 anys a comptar des de la seva formalització, 
prorrogables per mutu acord, per dos anys més, per voluntat expressa 
d’ambdues parts, manifestada i formalitzada abans de la finalització de la seva 
durada.  
 
Atès que el contracte es va formalitzar en data 30 de setembre de 2005, 
havent-se manifestat per part del Sr. FLC, en data 31 d’agost de 2007, la seva 
voluntat de prorrogar el contracte per dos anys més sempre i quan el preu sigui 
per vehicle retirat de 70,65 €, IVA inclòs.  
 
Atès  que és procedent incoar un nou procediment de contractació, ja que el 
PCAP estableix un preu  global  i no per vehicle. 
 
Atès que es necessari prorrogar l’esmentat contracte únicament pel temps 
indispensable que transcorri des de la seva finalització, el 30 de setembre de 
2007, fins a la total tramitació de l’expedient de contractació que s’ha d’incoar.    
 
Atès que la clàusula segona del contracte formalitzat en data 30 de setembre 
de 2005, admet la revisió de preus indicant que aquests s’actualitzaran 
anualment adequant el preu del contracte a l’índex nacional de preus consum 
publicats per l’Institut Nacional d’Estadística. No admetent-se cap altra fórmula 
de revisió de preus. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient en el vigent pressupost 
ordinari per a l’any 2007. 
 
Vist allò que disposa l’article 198.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 



  

Administracions Públiques, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’alcaldia de governació, s’acorda per unanmitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de grua per a la 
retirada de vehicles el qual es va formalitzar amb el FLC, en data 30 de 
setembre de 2005 i que caduca el proper 30 de setembre de 2007, únicament 
pel temps indispensable que transcorri des de la seva finalització, fins a la total 
tramitació de l’expedient de contractació, essent el preu del contracte de 
25.913,10.-  €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Aprovar la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei 
de grua  per a la retirada de vehicles per a l’any 2007 amb un increment de 
2,2% amb efectes 1 d’octubre de 2007, per donar compliment a la clàusula 
segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 30 de 
setembre 2005. Així doncs, el preu del servei és de 25.913,10.- € IVA inclòs 
(quantia mensual 2.159,42.-€), des de 1 d’octubre de 2007.  
 
TERCER.- Disposar la despesa de 25.913,10.- € amb càrrec a la partida 30 222 
22701, del vigent pressupost ordinari per a l’any 2007. 
 
QUART.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint 
per totes i cadascuna de les clàusules fixades en el contracte formalitzat en 
data 30 de setembre de 2005, excepció feta del preu, el qual queda incrementat 
amb l’índex general nacional de preus consum publicats per l’Institut Nacional 
d’Estadística.   
 
7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses  de data 27 de setembre de 2007, per import de 
139.341, 91  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 27 de setembre, per import 
139.341,91 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de 27 de setembre data de 2007, de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 704,95 €,  
 



  

TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
QUART.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 
7.928,51 €. Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació 
establerta en les bosses de vinculació del pressupost de despeses 
20.121.22001, 20.121.22200, 20.121.22500, 50.422.21200 i 80.413.22601, fins 
que no s’efectuï la corresponent aprovació de reconeixement de crèdit, per 
poder habilitar la despesa. 
 
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 14:25 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 


