
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 DE MARÇ 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: 22.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

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: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
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. Autorització pagament fraccionat 5a quota obres urbanització polígon 

industrial 
4. Acceptació subvenció a les corporacions locals titulars de llars d’infants, 

per al curs 2007-2008 
5. Aprovació justificació XBMQ de l’Àrea d’Esports any 2007 
6. Aprovació pagament subvenció any 2007 a Creu Roja Maresme Centre 

per activitats de prevenció i voluntariat 
7. Relació de decrets des del dia 25 fins al 29 de febrer 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 
5 de març 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’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de factures F/2008/8 de data 13 de març de 2008, per import de 
74.438,68 EUR, 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 factures F/2008/8 de data 13 de març2008 , per 
import de 74.438,68 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
3.- AUTORITZACIÓ PAGAMENT FRACCIONAT 5a QUOTA OBRES 
URBANITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2007, 
va acordar aprovar definitivament els coeficients i el repartiment provisional de 
la 5a quota urbanística per al finançament de les obres d’urbanització del sector 
U7 “industrial”. 
 
Atès que al Sr. CCV, li correspon liquidar un import total de 11.882,61 € en 
concepte de 5a quota urbanística per al finançament de les obres d’urbanització 
del sector U7 “industrial”, com a adjudicatari de les parcel·les de resultat núm. 
12, 13 i 14. 
 
Atès que el Sr. CCV, en data 4 de març de 2008, ha sol·licitat el fraccionament 
del pagament de l’esmentada quota en 6 pagaments mensuals, des del març 
fins a l’agost de 2008. 



 

 

 
Vist l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Vist allò que es disposa al RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament general de recaptació, en els seus articles 44 a 54, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. CCV, el fraccionament de pagament de la 5a quota 
urbanística per al finançament de les obres d’urbanització del sector U7 
“industrial”, corresponent a les parcel·les de resultat núm. 12, 13 i 14 i que puja 
un import de 11.882,61€, en la forma següent, amb expressió que correspon a 
cada termini: 
 
Data Import Interès   Dies  
10 de març de 2008 1.980,44 € 7,00% 06/02/2008 10/03/2008 33 12,53 € 
10 d’abril de 2008 1.980,44 € 7,00% 06/02/2008 10/04/2008 64 24,31 € 
10 de maig de 2008 1.980,44 € 7,00% 06/02/2008 10/05/2008 94 35,70 € 
10 de juny de 2008 1.980,44 € 7,00% 06/02/2008 10/06/2008 125 47,48 € 
10 de juliol de 2008 1.980,44 € 7,00% 06/01/1900 10/07/2008 155 58,87 € 
10 d’agost de 2008 1.980,41 € 7,00% 06/02/2008 10/08/2008 186 70,64 € 
       

11.882,61 €     249,53 € 
TOTAL A PAGAR: 12.132,14 €      

 
SEGON.- Atès que les parcel·les de resultat queden afectades, amb caràcter 
real, al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al 
sistema de cooperació i aquesta circumstància consta inscrita en el Registre de 
la Propietat, es considera que l’exigència prevista a l’article 48 del RD 
939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació, 
quant a la constitució de la garantia, ja és complerta. 
 
TERCER.- S’adverteix, conforme preveu l’article 54 del RD 939/2005, de 29 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació, que la manca de 
pagament de fraccionament concedit donarà lloc a la seva exigibilitat per la via 
de constrenyiment, i en el cas de quotes fraccionades, en no pagar-se 
qualsevol d’aquestes en el termini que es concedeixi en l’esmentada via, es 
consideraran vençudes tota la resta de fraccions que pugui haver-hi, les quals, 
seran igualment exigides en via de constrenyiment. 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A LES CORPORACIONS LOCALS 
TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER AL CURS 2007-2008 
 
Atès que mitjançant  Ordre del Departament d’Educació de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a 
la creació i consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en 
centres de titularitat municipal. 



 

 

 
Atès que en base a aquesta ordre es va sol·licitar la corresponent subvenció al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 5 d’abril de 
2005, va aprovar el finançament de les places de les places de la llar d’infants 
de titularitat municipal per a diverses anualitats. 
 
Vista la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen 
subvencions a els corporacions locals titulars de llars d’infants per als cursos 
2006-2007 i 2007-2008, en la qual s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar una 
subvenció destinada a l’escolarització corresponent al curs escolar 2007-2008 
per import de 284.400,00€ , de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució 
EDC/589/2008 del conseller d’Educació d’un import de 284.400,00€, a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
5.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ XBMQ DE L’ÀREA D’ESPORTS ANY 2007 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va aprovar el 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí 
Oficial de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva 
aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació  que 
afegeix valors als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la 
màxima qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del 
Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada per acord de Ple de 25 de 
novembre de 2004 (BOP núm. 297, de 11 de desembre de 2004), com a 
conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 38/2003, de 18 de 
novembre, general de subvencions (LGS), va obligar a la Diputació a elaborar 
unes Bases Específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de les 
activitats i els servies locals, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat. 
 
Atès que en data 25 de maig de 2006 es va aprovar per la Junta e Govern a 
proposta del President delegat de l’Àrea d’Esports, una relació de subvencions, 
de l’àmbit de les activitats i serveis esportius, de la convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts en el marc de les bases i el Catàleg de programes de 



 

 

suport a les activitats i els serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – 
any 2006: 
 

ESDEVENIMENTS I MATERIAL 
ESPORTIU 

ATORGAMENT ANY 2006 

Caminada Popular 1.000,00 € 
Pedalada Infantil 1.000,00 € 
XVII Festival de Patinatge Artístic Vila de 
Canet 

500,00 € 

Material esportiu 3.240,00 € 
TOTAL 5.740,00 € 

 
Atès que per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona caldrà 
que el beneficiari presenti, com a màxim fins el 31 de març de 2007, un 
Certificat del Secretari/Interventor de l’ens, segons Model I aportat per la 
Diputació de Barcelona, on consti el següent: 
 

- les despeses generades per les activitats subvencionades. 
- que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona 

tots les documents originals justificatius de les obligacions referides 
en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

- que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no 
supera el 100 % del seu cost. 

 
Pels esdeveniments de caràcter puntual, a més, també caldrà presentar la 
següent documentació, que restarà en el Servei d’Esports: 
 

- Informe-memòria de l’esdeveniment (Model II). 
- Dos exemplars de la propaganda gràfica, on haurà de constar el 

logotip de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les instruccions 
per a la senyalització xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-
2007. 

- Recull fotogràfic, preferiblement en forma digital. 
 
Atès que el termini d’execució de la despesa subvencionable serà dins l’exercici 
2007 i que el termini màxim per a presentar aquesta documentació serà el 31 
de març de 2008. 
 
Vista la documentació de referència i examinades les sol·licituds d’ajuts en 
l’àmbit d’esports, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la política local d’esports. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquests ajuts, a 
excepció de l’ajut concedit en concepte de l’activitat del XVII Festival de 
Patinatge Artístic Vila de Canet, per un import de 500€  al no haver-se realitzat. 
 



 

 

TERCER.- Facultat l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
6.- APROVACIÓ PAGAMENT SUBVENCIÓ ANY 2007 A CREU ROJA 
MARESME CENTRE PER ACTITIVATS DE PREVENCIÓ I VOLUNTARIAT 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de 
participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals 
o sectorials dels veïns. 
  
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran 
de facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per 
poder dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de la Creu roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial 
atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració socila, 
la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici 
de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot 
això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, 
Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació 
al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa 
la publicació dels seus estatuts, la Creu roja és una entitat idònia per contribuir 
al desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu roja hi ha un interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi 
ambientals, preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu roja està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la cobertura de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o 
esportiu, o reconegut com a tal per les autoritats municipals pertinents. 
 
Atès que l’article 7.2.a) de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que les subvencions podran concedir-se directament 
quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici. 
 
Atès que a la partida 81 41300 48004 del vigent pressupost per a l’any 2008, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 3.000,00 € per subvencionar les 



 

 

activitats que ha dut a terme Creu roja durant l’any 2007, tant de promoció del 
voluntariat com de serveis preventius. 
 
Vista i trobada conforme la memòria presentada per Creu Roja, en la qual 
justifica els serveis prestats de voluntariat a l’Ajuntament de Canet de Mar, així 
com també, la memòria presentada en la qual justifica els serveis preventius 
prestats sol·licitats per l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social i Sanitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa de 3.000,00 € amb càrrec a la partida 81 41300 
48004 del vigent pressupost municipal per a l’any 2008, per fer efectiu el 
pagament de la subvenció a Creu Roja, corresponent a l’any 2007 per als 
serveis prestats de voluntariat i preventius al municipi de Canet de Mar. 
 
SEGON.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a què 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. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 25 FINS AL 29 DE FEBRER DE 
2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
190 25.02.08 Instal·lació de grua torre al carrer Francesc 

Parera, xx 
Òscar Figuerola 

191 26.02.08 Escomeses gas natural Òscar Figuerola 
192 27.02.08 Imposició sanció persones físiques Alcaldia 
193 27.02.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcaldia 
194 27.02.08 Proposta retirada carnet de conduir Alcaldia 
195 27.02.08 Trienni F. Infiesta Alcaldia 
196 27.02.08 Aprovació nòmina mes de febrer Alcaldia 
197 27.02.08 Compareixença recurs contenciós 

22/2007E 
Alcaldia 

198 27.02.08 Execució sentència 59 Germans Torrent Alcaldia 
199 27.02.08 Compensació crèdits Sr. MFA Alcaldia 
200 27.02.08 Targeta de disminució de MD Cati Forcano 
201 27.02.08 Contracte menor campanya reforç recollida 

selectiva 
Alcaldia 

202 27.02.08 Incoació expedient restauració carrer de 
les Palmes, xx 

Òscar Figuerola 

203 27.02.08 Sobresseïment expedient del carrer Abell, 
xx 

Òscar Figuerola 

204 27.02.08 Suspensió expedient de restauració 
parcel·la 15 polígon 4 de la rústica 

Òscar Figuerola 

205 28.02.08 Despeses Alcaldia 
206 28.02.08 Canvi de nom cementiri JP Cati Forcano 
207 28.02.08 Contractació anul·lació dipòsit gasoil CEIP Alcaldia 



 

 

Misericòrdia 
208 28.02.08 Canvi nom cementiri JBC Cati Forcano 
209 28.02.08 Canvi nom xarcuteria del carrer Pirineus, 2 Sílvia Tamayo 
210 28.02.08 Resolució expedient sancionador a bar 

Unió 
Sílvia Tamayo 

211 28.02.08 Resolució expedient sancionador carrer 
Canigó, xx 

Sílvia Tamayo 

212 28.02.08 Resolució expedient sancionador carrer 
Cadillac, xx 

Òscar Figuerola 

213 28.02.08 Inscripció al registre d’entitats de 
l’associació cultural islàmica de Canet de 
Mar 

Alcaldia 

214 28.02.08 Compactació reducció jornada Sra. S. 
Plaza 

Alcaldia 

215 29.02.08 Aprovació certificació 4 obres connexió 
col·lectors equipaments esportius U7 
“industrial” 

Alcaldia 

216 29.02.08 Primera ocupació C/ Dr. Marià Serra, xx Òscar Figuerola 
217 29.02.08 Liquidació pressupost 2007 Alcaldia 
218 29.02.08 Contractació JT 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 22.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


