
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 DE MAIG DE 2008 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.20 hores 
Lloc: 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 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Marisol Pacheco Martos 
 

 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 despeses 
3. Determinació nou horari de sessions de la Junta de Govern Local 
4. Aprovació pagament anticipat amb caràcter previ a la justificació de 

subvenció al centre parroquial de Canet de Mar 
5. Ratificació decret aprovació inicial projecte obre reforma la Masoveria 
6. Aprovació del pla de mandat de l’Àrea de Medi Ambient 2007-2011 



7. Relació de decrets des del dia 14 fins al 25 d’abril de 2008 
8. Precs i preguntes 

  
 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 
24 d’abril de 2008 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 8 de maig de 2008, per import de 
246.425,60 €, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 8 de maig de 2008 , per 
import de 246.425,60 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio Canet 
per import de 247,38 € 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
3.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Constituïda la nova corporació després de les eleccions municipals del 
27.05.07, en sessió extraordinària que ha tingut lloc el 16.06.07, i havent-se 
resolt per aquesta Alcaldia mitjançant Decret 632/2007, de 5 de juliol, la 
composició de la junta de govern local, la designació de tinents d’alcalde i la 
delegació de competències d’aquesta Alcaldia a la junta de govern local, als 
tinents d’alcalde i als regidors delegats, aquest òrgan de nova creació es va 
pronunciar respecte de la periodicitat en la celebració de les sessions 



ordinàries. A aquests efectes, la Junta de Govern Local va adoptar els acorda 
següents: 
 

PRIMER.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries els 
dijous no festius de cada mes de l’any a les 19.30 hores, a les dependències 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria que farà aquesta Alcaldia a l’efecte.  
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local i per posposar o avançar la seva 
celebració dins de la mateixa setmana, sense menystenir la gestió dels 
assumptes municipals, en els casos següents: 
 
a) durant el mes d’agost i els altres períodes de vacances. 
b) quan el dia fixat fos festiu.  
c) quan no hi haguessin assumptes a tractar. 
 
TERCER.- De conformitat amb allò previst per l’article 99.1 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), aquest acord caldrà que sigui ratificat pel ple de 
l’Ajuntament, en la sessió del cartipàs.  

 
Atès que, en la sessió del cartipàs, el Ple municipal, celebrada el dia 26 de juliol 
de 2007, va ratificar aquest acord de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, pràcticament un any després d’haver pres aquest acord, s’ha 
comprovat que aquest horari no és adequat a les necessitats dels membres 
d’aquest òrgan, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries els 
dijous no festius de cada mes de l’any a les 20.30 hores, a les dependències 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria que farà aquesta Alcaldia a l’efecte.  
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local i per posposar o avançar la seva 
celebració dins de la mateixa setmana, sense menystenir la gestió dels 
assumptes municipals, en els casos següents: 
 

a) durant el mes d’agost i els altres períodes de vacances. 
b) quan el dia fixat fos festiu.  
c) quan no hi haguessin assumptes a tractar. 

 
TERCER.- De conformitat amb allò previst per l’article 99.1 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril (TRLMC), aquest acord caldrà que sigui ratificat pel ple de 
l’Ajuntament, en la propera  sessió que faci.  

 



4.- APROVACIÓ PAGAMENT ANTICIPAT AMB CARÀCTER PREVI A LA 
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ AL CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE 
MAR  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 17 d’abril de 2008 va aprovar la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que el Centre Parroquial, ha sol·licitat una subvenció, per a l’activitat de 
“XXXIV  Concurs de Teatre Pedracastell”,  
 
Atès que la convocatòria 1/2008, acordada per la Junta de Govern Local del dia 
17 d’abril de 2008, preveu en el seu article 12, que amb caràcter especial i 
prèvia petició i motivació dels beneficiaris es podran efectuar pagaments 
anticipats amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per 
fer actuacions inherents a la subvenció. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar al Centre Parroquial una bestreta de 2.500 euros en 
concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats 
de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2008, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 45100 48901 del 
vigent pressupost de l’any 2008, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 2.565. 
 
TERCER.- Comunicar que, durant el mes de gener de l’any 2009, hauran de 
presentar la documentació justificativa de la subvenció, en els termes 
expressats en l’article 9, de la convocatòria 1/2008 publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província, de data 1 de maig de 2008.  
 
QUART.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
5.- RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRE 
REFORMA LA MASOVERIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 450 de data 29 d’abril d’enguany, el qual es 
transcriu a continuació: 



 
“Decret núm. 450/2008, de 29 d’abril, de l’Alcaldia, 
 
Atès que la Masoveria és un edifici municipal, ubicat a l’àrea de Vil·la Flora, el qual 
es destina principalment a la impartició de diferents cursos, així com a la celebració 
de reunions en les seves sales, tant per part del personal de l’Ajuntament com per 
part de diferents associacions o entitats locals que ho sol·liciten. 
 
Atès que es tracta d’un edifici antic inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar com un bé cultural d’interès 
local, el qual a més de no estar adaptat per tal que hi pugui tenir accés persones 
amb mobilitat reduïda, té una instal·lació elèctrica precària. 
 
Atès que per aquesta raó els serveis tècnics municipals, en data abril de 2008, han 
redactat un projecte bàsic per a la reforma de l’edifici municipal anomenat “La 
Masoveria” ubicat al carrer Via Cannetum, s/n, de Canet de Mar. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, pel present, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la reforma 
de l’edifici municipal anomenat “La Masoveria” ubicat al carrer Via Cannetum, s/n, 
de Canet de Mar, amb un pressupost d’execució per contracta de 162.631,21 €, IVA 
inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en 
els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al DOGC i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin 
al·legacions es considerarà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Que la Junta de Govern Local ratifiqui aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que celebri.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar en tots els seus termes el contingut del Decret de l’Alcaldia 
núm.4502008, de data 29 d’abril de 2008, pel qual es va resoldre aprovar 
inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la reforma de l’edifici 
municipal anomenat “La Masoveria” ubicat al carrer Via Cannetum, s/n, de 
Canet de Mar, amb un pressupost d’execució per contracta de 162.631,21 €, 
IVA inclòs, així com sotmetre’l a informació pública. 
 
6.- APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT 2007-2011 
 
L’Àrea de Medi Ambient ha elaborat un Pla de treball de Medi Ambient per al 
mandat 2007-2011. Al Pla es fa una descripció de les estratègies, dels 
programes i de les accions i projectes que es preveuen desenvolupar en el 
període del mandat de la legislatura actual (2007-2011). El Pla, elaborat 



inicialment per l’Àrea de Medi Ambient, ha estat objecte d’avaluació, correcció i 
millora per part del plenari del Consell Municipal del Medi Ambient celebrat l’1 
de desembre de 2007, mitjançant la realització d’un taller de participació amb 
presència de 23 persones individuals o representants d’entitats, d’associacions i 
de partits polítics del municipi. 
 
A causa de l’evolució canviant del camp del medi ambient, aquest pla és 
objecte de revisió i modificació constant. A més aquest pla s’haurà d’adequar 
parcialment o modificar integralment en funció de les conclusions de l’Auditoria 
Ambiental i del procés d’Agenda 21 Local.  
 
La Regidoria de Medi Ambient vol sotmetre aquest Pla de treball de Medi 
Ambient a l’aprovació de la Junta de Govern Local i, de conformitat amb la 
proposta presentada, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.-  Aprovar el Pla de treball de Medi Ambient 2007-2011, redactat per 
l’Àrea de Medi Ambient. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 FINS AL 25 D’ABRIL DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

372 14.04.08 Targeta d’aparcament Sr. ER Cati Forcano 
373 14.04.08 Obra menor  Òscar Figuerola 
374 15.04.08 Aprovació manament de pagament Alcalde 
375 15.04.08 Festa solidària a Vil·la Flora Vine a fer l’indi Òscar Figuerola 
376 16.04.08 Aprovació 1a certificació rehabilitació forjats 

Masia Rocosa 
Alcalde 

377 16.04.08 Subministrament generador estèreo digital per a 
la Ràdio Canet 

Alcalde 

378 16.04.08 Instal·lació elèctrica planta pis dels Serveis 
Tècnics 

Alcalde 

379 16.04.08 Instal·lació elèctrica planta baixa dels Serveis 
Tècnics 

Alcalde 

380 16.04.08 Obres planta pis dels Serveis tècnics Alcalde 
381 16.04.08 Obres planta baixa dels Serveis tècnics Alcalde 
382 16.04.08 Substitució de dues pilones hidràuliques a la 

riera Sant Domènec 
Alcalde 

383 16.04.08 Llicència segregació parcel·la A sector U5B Òscar Figuerola 
384 16.04.08 Pròrroga de llicència  Òscar Figuerola 
385 17.04.08 Atorgament mesures cautelars precinte 

maquinària can Segarra 
Òscar Figuerola 

386 17.04.08 Estimació responsabilitat patrimonial Raul 
Hernández 

Alcalde 

387 17.04.08 Autorització transmissió plaça d’aparcament de 
la riera Gavarra, xx 

Alcalde 

388 17.04.08 Execució subsidiària de Vodafone Òscar Figuerola 
389 17.04.08 Modificació de pressupost Alcalde 
390 17.04.08 Despeses Alcalde 
391 17.04.08 Pagament a justificar Alcalde 



392 17.04.08 Responsabilitat patrimonial CP Alcalde 
393 17.04.08 Expedient responsabilitat patrimonial FM Alcalde 
394 17.04.08 Desestimació responsabilitat patrimonial CR Alcalde 
395 18.04.08 Obra menor Òscar Figuerola 
396 18.04.08 Desestimació reclamació patrimonial DM Alcalde 
397 18.04.08 Despeses diada Sant Jordi Alcalde 
398 18.04.08 Llicència obres mòdul institut Òscar Figuerola 
399 18.04.08 Obra menor Òscar Figuerola 
400 18.04.08 1a ocupació Òscar Figuerola 
401 18.04.08 Contractació balisament 2008 Alcalde 
402 18.04.08 Contractació plataforma lúdica i línies de vida Alcalde 
403 21.04.08 Autorització aparcament al carrer Balmes xx Sílvia Tamayo 
404 21.04.08 Assabentat Abell, 1xx Sílvia Tamayo 
405 21.04.08 Canvi de nom de l’activitat de la riera Gavarra 

xx 
Sílvia Tamayo 

406 21.04.08 Activitat ADAK Alcalde 
407 21.04.08 Activitat Soroll.som Alcalde 
408 21.04.08 Pagament IRPF Alcalde 
409 21.04.08 Ratificació ordre suspensió Viatges Bonavia Òscar Figuerola 
410 21.04.08 Ordre execució antena campanar Òscar Figuerola 
411 21.04.08 Targeta aparcament disminuït JGR Cati forcano 
412 21.04.08 Targeta aparcament disminuït CRR Cati Forcano 
413 21.04.08 Delegació d’assistència a Cati Forcano Alcalde 
414 22.04.08 Imposició sanció persones físiques 22/04/08 Alcalde 
415 22.04.08 Imposició sanció persones jurídiques 22/04/08 Alcalde 
416 22.04.08 Autorització reducció jornada MA Alcalde 
417 22.04.08 Nomenament cap accidental Brigada Obres i 

Serveis 
Alcalde 

418 22.04.08 Obra menor C/ Les Palmes, xx Òsca Figuerola 
419 23.04.08 ORGT, sanció  Alcalde 
420 23.04.08 Llicència Enher Abell Baix, xx Òscar Figuerola 
421 23.04.08 Cessió Masoveria JGP Alcalde 
422 23.04.08 Cessió Masoveria JB Alcalde 
423 23.04.08 Cessió Masoveria DF Alcalde 
424 23.04.08 Cessió Masoveria AP Alcalde 
425 24.04.08 Obra menor Santíssima Trinitat, xx Òscar Figuerola 
426 24.04.08 Devolució subvenció no gastada ET Els 

Aromers 
Alcalde 

427 24.04.08 Obra menor Òscar Figuerola 
428 24.04.08 Baixa mercat setmanal JB Alcalde 
429 24.04.08 Alta mercat setmanal SB Alcalde 
430 24.04.08 Incoació expedient restitució legalitat urbanística 

MG i MAG, finca can Catà 
Òscar Figuerola 

431 25.04.08 Despeses Alcalde 
432 25.04.08 Atorgament senyor JPF ampliació de termini Òscar Figuerola 
433 25.04.08 Primera ocupació C/ Lleida, xx Òscar Figuerola 
434 25.04.08 Primera ocupació Borràs de Palau, xx Òscar Figuerola 
435 25.04.08 Retorn garantia definitiva obres enderroc 

caserna Guàrdia civil 
Alcalde 

 
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 20.20 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


