
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 DE NOVEMBRE 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.22 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati 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 i 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. Atorgament aportació Centre Parroquial 
3. Aprovació modificació i pròrroga contracte neteja dependències 

municipals 
4. Atorgament de llicència ambiental municipal (tipus B) d’una activitat 

destinada a un aparcament privat a ubicar a la riera Gavarra, 81-83 
5. Relació de decrets des del dia 27 al 31 d’octubre de 2008 
6. 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 
6 de novembre 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.- ATORGAMENT APORTACIÓ CENTRE PARROQUIAL 
 
Vist l’escrit presentat pel Centre Parroquial comunicant que durant l’any 2008 
ha continuat cedint un espai on es duen a terme activitats adreçades a la 
població femenina. 
 
Atès que aquesta activitat els ocasiona unes despeses derivades del 
manteniment i acondicionament de l’espai així com de tots els serveis derivats. 
 
Atès que l’àrea de benestar social vol promoure la promoció i incentivar les 
activitats de la gent gran. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2008 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa. 
 
Vista la fiscalització d’intervenció, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Centre Parroquial la quantitat de 3.600 euros per fer front 
a les despeses que els ha suposat la cessió d’un espai de la seva seu per tal 
que s’hi duguin a terme activitats destinades a la població femenina durant tot 
l’any. 
 
SEGON.- Imputar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 80 31300 
48013. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ I PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de setembre de 2004, 
va acordar adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei de neteja 
de les dependències municipals, a l’empresa Clece, SA, pel preu de 368.493,42 
€, amb subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives. 
 
Atès que en data 1 d’octubre de 2004 es va formalitzar el contracte amb 
l’empresa Clece, SA, per un termini de 2 anys a comptar des d’aquella data, 
amb la possibilitat que es prorrogui fins a 2 anys més, de mutu acord, en els 
termes de l’article 198 del TRLCAP. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 d’abril de 2005, va 
acordar aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de neteja 



de les dependències municipals, en el sentit d’incloure la neteja de dues aules 
més al col·legi Ceip Misericòrdia, les quals encara no estaven en funcionament 
en el moment en que es va formalitzar el contracte, i l’oficina ubicada al carrer 
de la Font, núm. 8, on en aquell moment s’hi duia a terme la campanya de 
sensibilització envers la recollida selectiva de residus, consistent l’esmentada 
modificació en els increments següents: 
 

 8.253,19 €, des de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2005, 
per les dues aules de l’escola Misericòrdia. 

 2.701,08 €, des de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2005, per 
l’oficina de medi ambient. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de març de 2006, va 
acordar aprovar la revisió del preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals per a l’any 2006 amb un increment del 
3,7%, amb efectes des de l’1 d’octubre de 2005, per donar compliment a la 
clàusula segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en 
data 1 d’octubre de 2004 amb l’empresa Clece, SA. Així, doncs, el preu del 
servei l’any és de  204.135,11 €, IVA inclòs, des de l’1 d’octubre de 2005 fins al 
30 de setembre de 2006. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d’octubre de 2006, va 
acordar aprovar amb efectes 12 de setembre de 2006, la modificació del 
contracte per la prestació del servei de neteja de les dependències municipals, 
en el sentit d’augmentar en 20 hores setmanals el nombre d’hores de neteja de 
l’escola bressol municipal i en 10 hores setmanals el nombre d’hores de neteja 
del col·legi Ceip Misericòrdia, suposant tot això un augment global de 23.271,36 
€, IVA inclòs, l’any (15.752,88 € per la neteja de l’escola bressol i 7.518,48 € 
per la neteja del col·legi Misericòrdia). Així doncs, després d’aquestes 
modificacions el preu del contracte quedava per un import de 227.406,47 € IVA 
inclòs, l’any. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la mateixa sessió, també va acordar 
aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals amb un increment del 2,9%, amb efectes des de l’1 
d’octubre de 2006, per donar compliment a la clàusula segona del contracte 
subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 1 d’octubre de 2004 amb 
l’empresa Clece, SA. Així doncs, el preu del servei l’any des de l’1 d’octubre de 
2006 fins al 30 de setembre de 2007 era de 234.001,25 €, IVA inclòs. 
  
Atès que en data 5 de juliol de 2007, l’empresa Clece, SA, va presentar la 
sol·licitud de revisió de preus del contracte amb un increment del 2,7%. 
 
Atès que la clàusula segona del contracte formalitzat en data 1 d’octubre de 
2004, admet la revisió de preus indicant que aquests s’actualitzaran anualment 
adequant el preu del contracte a l’índex nacional de preus al consum publicats 
per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que en data 7 d’agost de 2007, l’empresa Clece, SA, va presentar un 
pressupost per a l’ampliació del contracte de neteja als edificis municipals 



consistent en la neteja de les 4 cargoles ubicades a Vil·la Flora preveient 
destinar-hi 1.040 hores l’any, amb un pressupost total de 14.237,60 €, IVA 
inclòs,. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 28 de novembre de 2007, 
el contingut literal del qual és el següent: 
 

En LLUÍS GARCIA JULI, Enginyer municipal, emet el següent 
 

 I  N  F  O  R  M  E 
 
Requerit per emetre informe en relació al pressupost presentat per CLECE 
SERVEIS INTEGRATS amb registre d’entrada núm. 5056 de data 7 d’agost de 
2007, per a l’ampliació de la neteja de quatre cargoles situades a l’espai de 
Vil·la Flora, d’aquest municipi, el tècnic que subscriu en considera el següent: 
 
L’import per hora de netejadora que es repercuteix atenent al conveni del sector 
i a la part proporcional de càrregues que ha d’incloure (pagues extraordinàries, 
antiguitat, etc.) es considera que es troba dintre del ventall de preus habituals 
per aquests tipus de treballs. 
 
Per altre part, l’import per hora pressupostat (13,69 €.) ja contempla les 
despeses generals, el benefici industrial i l’IVA. Conseqüentment, el tècnic que 
sotasigna el considera acceptable. 
  
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 
 

Atès que en data 7 d’agost de 2007, l’empresa Clece, SA, va presentar un 
pressupost per a l’ampliació del contracte de neteja als edificis municipals 
consistent en l’augment en 15 hores setmanals la neteja de l’escola bressol 
municipal de Canet de Mar, amb un pressupost anual de 10.678,20 €, IVA 
inclòs. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 28 de novembre de 2007, 
el contingut literal del qual és el següent: 

 
En LLUÍS GARCIA JULI, Enginyer municipal, emet el següent 
 

 I  N  F  O  R  M  E 
 
Requerit per emetre informe en relació al pressupost presentat per CLECE 
SERVEIS INTEGRATS amb registre d’entrada núm. 5055 de data 7 d’agost de 
2007, per a l’ampliació de la neteja de l’escola bressol Palauet, d’aquest 
municipi, el tècnic que subscriu en considera el següent: 
 
L’import per hora de netejadora que es repercuteix atenent al conveni del sector 
i a la part proporcional de càrregues que ha d’incloure (pagues extraordinàries, 
antiguitat, etc.) es considera que es troba dintre del ventall de preus habituals 
per aquests tipus de treballs. 

 
Per altre part, l’import per hora pressupostat (13,69 €.) ja contempla les 
despeses generals, el benefici industrial i l’IVA. Conseqüentment, el tècnic que 
sotasigna el considera acceptable. 



  
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. 

 
Atès que en data 26 de març de 2008, l’empresa Clece, SA, va presentar un 
pressupost per a l’ampliació del contracte de neteja als edificis municipals 
consistent en l’augment en 4 hores mensuals la neteja de la Masoveria ubicada 
a l’espai de Vil·la Flora de Canet de Mar, amb un pressupost anual de 720 €, 
IVA inclòs. 
 
Atès que en data 15 d’agost de 2008, va començar l’execució del contracte de 
gestió de l’escola bressol municipal, incloent-se entre les obligacions de 
l’adjudicatària la de fer-se càrrec de la neteja de l’edifici. 
 
Atès que a les cargoles ubicades a Vil·la ja no cal prestar-hi el servei de neteja 
durant aquest any ja que es traslladaran els alumnes al nou edifici del Ceip 
Turó del Drac. 
 
Atès que des del 15 de setembre d’enguany ha iniciat el seu funcionament el 
nou Ceip Turó del Drac, el qual també cal que sigui objecte de neteja. 
 
Vist l’informe emès en data 8 d’agost de 2008, pel secretari de la Corporació, 
Marcel·lí Pons i Duat, i l’interventor municipal, Sr. Toni Calpe i Jordà, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i en 
Toni Calpe i Jordà, interventor municipal, en relació amb la proposta modificació 
del contracte de prestació del servei de neteja de les dependències municipals, en 
compliment d'allò establert a l'article 275.1 de la refosa 2003 de la LMC, emet el 
següent 
 
Informe 
 
Primer.- El present informe de secretaria és preceptiu, en els termes de l’article  275.1.a) 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril. 
 
Segon.- Les potestats d’interpretació, resolució dels dubtes que ofereixi el seu 
compliment i de modificació dels contractes administratius, vénen configurades com a 
prerrogatives de l’Administració que tan sols operen per raó d’interès públic (article 59 
TRLCAP), i sempre que es tracti de necessitats noves o causes imprevistes, que hauran 
de quedar degudament justificades a l’expedient. La modificació s’ha de formalitzar com 
el contracte (art. 54 LCAP) i exigirà dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora si la 
seva quantia supera el 20% del preu primitiu i aquest és igual o superior als 
1.000.000.000’- pta. (6.010.121'04 €).  Els límits que tot seguit veurem no són límits a la 
modificació, sinó límits a l’exigència de perpetuació del vincle contractual; els límits a la 
modificació cal cercar-los únicament en la interdicció de què la mateixa oculti un contracte 
nou, amb el concurrent frau de licitadors; es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la 
concreció del qual requerirà, en primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial i del 
modificat. En tots els casos cal atorgar audiència al contractista, i si aquest formula 
oposició, serà preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, excepte respecte de 
la modificació, que l’informe no és preceptiu, a la vista de la quantia del contracte i de la 
seva modificació. 
 
Tercer.- Cal, en primer lloc, distingir entre les modificacions simples o quantitatives, i les 
modificacions qualitatives o per preus contradictoris (art. 212 LCAP). Les primeres són les 
que produeixen un augment, reducció o supressió d’equipaments a mantenir, o la 



substitució d'uns equipaments per altres, sempre que aquests siguin compresos en el 
contracte. La reducció, pel demés, no dóna dret a reclamar cap indemnització; l'augment, 
en canvi -així com la resta de les vicissituds enunciades-  es valora pels preus unitaris del 
contracte 
 
Quart.- Tant en el contracte d’obres (art. 146 LCAP) com en el de subministraments (art. 
192.c) com en el de consultoria i assistència i serveis (art. 214.c) la modificació és 
obligatòria pel contractista si comporta un augment, reducció o supressió fins el 20 per 
100 del seu import, exclòs l’IVA i no representa una alteració substancial de l’objecte 
inicial. Quan aquestes eventualitats superin el 20 per 100 o representin una alteració 
substancial de l’objecte, esdevé causa de resolució contractual (arts. 149.e); 192.c); 
214.c) LCAP. No és, tanmateix, una resolució automàtica: l’article 161 del RGCE establia 
ja pel contracte d’obres que la resolució era potestativa per qualsevol d’ambdues parts. 
Ara, aquesta interpretació ve confirmada a l’article 112.2 LCAP per a tot tipus de 
contracte, amb el benentès que si qui resol és l’Administració causant de la modificació, 
aquella equivaldrà al desistiment i portarà implícita la indemnització al contractista del 
benefici industrial deixat de percebre o lucre cessant, això és, el 6 per 100 del preu de les 
obres i subministraments (arts. 151.4 i 193.3 LCAP); el 10 per 100 del preu dels estudis i 
projectes deixats de realitzar (art. 215.3) i els beneficis futurs deixats de percebre (art. 
169.4 LCAP).  
 
Cinquè.-. En el present cas, ens trobem davant de diverses modificacions: 
 

- Pel que fa a l’ampliació de les hores de neteja de l’escola bressol el Palauet i de 
les cargoles ubicades a Vil·la Flora durant l’any 2007, representa una 
modificació per augment del 8,15 %, exclòs l’IVA. 

- Pel que fa a l’ampliació de les hores de neteja de la Masoveria, representa una 
modificació per augment del 0,24%, exclòs l’IVA. 

- Per últim, i pel que fa a la reducció d’hores neteja corresponents a l’escola 
bressol municipal i a les cargoles ubicades a Vil·la Flora, representa una 
modificació per disminució del 19,06%, exclòs l’IVA. 

 
Cap d’aquestes modificacions, no és per tant, causa de resolució del contracte conforme 
disposa l’article 214.c) TRLCAP.  
  
Sisè.- Segons disposa l’article 102 del RGLCAP, l’aprovació de la modificació per part de 
l’òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del contractista, així com la 
fiscalització de la despesa corresponent. 
 
Setè.- Per últim, cal assenyalar que serà necessari procedir a reajustament de la garantia 
definitiva dipositada per l’adjudicatari per tal que guardi la deguda proporció amb el preu 
del contracte resultant de la modificació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 
TRLCAP. 

 
Atès que en data 5 de novembre de 2008, l’empresa Clece, SA, ha presentat la 
sol·licitud de revisió de preus del contracte a 1 d’octubre de 2008, amb un 
increment del 4,5%. 
 
Atès que s’ha constatat que des del mes d’octubre de l’any 2006 la contractista 
està facturant per duplicat la neteja de l’OA Ràdio Canet, suposant que a 1 
d’octubre de 2008, haurà cobrat  8.063,04 € més dels que li pertocaven segons 
contracte. 
  
Atès que per tot això és necessari modificar el contracte adaptant-lo a les noves 
necessitat tot prorrogant-lo de manera instrumental per 5 mesos mentre i tant 
es tramita el procediment de contractació per al nou contracte, així com aprovar 
les corresponents revisions de preus a data 1 d’octubre de 2007 i 1 d’octubre 



de 2008, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb un increment del 2,7%, amb 
efectes des de l’1 d’octubre de 2007, per donar compliment a la clàusula 
segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 1 
d’octubre de 2004 amb l’empresa Clece, SA. Així doncs, el preu del servei l’any 
és de 240.319,28 €, IVA inclòs, des de l’1 d’octubre de 2007 fins al 30 de 
setembre de 2008 (20.026,61 €/mes). 
 
SEGON.- Aprovar amb efectes 12 de setembre de 2007, la modificació del 
contracte per la prestació del servei de neteja de les dependències municipals, 
en el sentit d’augmentar en 780 hores anuals el nombre d’hores de neteja de 
l’escola bressol municipal i destinar 1040 hores anuals el nombre d’hores de 
neteja de les 4 cargoles ubicades a Vil·la Flora, suposant tot això un augment 
global de 24.915,80 €, IVA inclòs, l’any (10.678,20 € per la neteja de l’escola 
bressol i 14.237,60 € per la neteja de les 4 cargoles). Així doncs, després 
d’aquestes modificacions el preu del contracte a 12 de setembre de 2007 queda 
per un import de 265.235,08 € IVA inclòs, l’any (22.102,92 €/mes). 
 
TERCER.- Aprovar amb efectes 15 de setembre de 2008, la modificació del 
contracte per a la prestació del servei de neteja de les dependències 
municipals, en el sentit d’incorporar 483 hores mensuals (460 h de netejadora i 
23 h de neteja de vidres) per a la neteja del nou Ceip Turó del Drac i distribuint 
les hores de prestació del servei de neteja entre els diferents edificis de la 
manera següent: 
 
 Neteja diària  Neteja vidres 
 Hores setmanals Proposta  Hores mensuals Proposta 
      
Casa Consistorial 40 30  4 2 
Biblioteca 24 24  4 2,5 
CEIP Misericòrdia 130 130  5 2 
Palauet i mòduls 85 0  8 0 
CEIP Turó del Drac 0 115  0 23 
Policia Municipal 20 20  8 4 
Serveis Socials 10 5  0,67 0,5 
Sala d’Exposicions 2 1  2,67 1,5 
Vil·la Flora 9 9  2 1 
Masoveria 2 2  0 0 
Envelat 2 1  0 0 
Ràdio Canet 6 4  2 1 
Casa Museu 5 5  2,67 1,5 
Jutjat de Pau 3 2  1 1 
Mercat municipal 18 18  0 0 
      
Total hores 356 366  40 40 
 
Després d’aquestes modificacions el preu del contracte no variarà, per tant, 
seguirà essent 265.235,08 € IVA inclòs, l’any (22.102,92 €/mes). 
 



QUART.- Reclamar a Clece, SA, l’import de 1.745,04 € corresponents a 
quantitats cobrades indegudament per la neteja de l’OA de Ràdio Canet, 
prèviament deduïts els 6.318,12 €, que la contractista havia de rebre en 
concepte de revisió de l’IPC a 1 d’octubre de 2007. 
 
CINQUÈ.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a la contractista per tal que 
formuli totes aquelles al·legacions que estimi per convenients quant als acords 
precedents. En cas que en aquest termini no formulés cap al·legació s’entendrà 
que dóna el seu consentiment a la present modificació del contracte. 
 
SISÈ.- Subscriure una pròrroga instrumental del contracte per a la prestació del 
servei de neteja de les dependències municipals, per un període de 6 mesos 
més, això és fins al proper 1 d’abril de 2009, data en la que s’haurà d’haver 
formalitzat el nou contracte per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals. 
   
SETÈ.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
neteja de les dependències municipals amb un increment del 4,5%, amb 
efectes des de l’1 d’octubre de 2008, per donar compliment a la clàusula 
segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 1 
d’octubre de 2004 amb l’empresa Clece, SA. Així doncs, el preu del servei l’any 
és de 277.170,66 €, IVA inclòs, des de l’1 d’octubre de 2008 fins al 30 de 
setembre de 2009 (23.097,55 €/mes). 
 
VUITÈ.- Disposar l’esmentada despesa amb càrrec a les partides 
pressupostàries núm. 20-12100-22711, 50-42200-22700, 40-45100-21203, 40-
45100-21204, 40-45100-21202, 30-22000-21200, 80-41200-21200, 60-62200-
21200, 70-45200-21200, 50-42200-21201 10-12100-21200, del vigent 
pressupost ordinari per a l’any 2008. 
 
NOVÈ.- 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 1 
d’octubre de 2004. 
 
4.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (TIPUS B) 
D’UNA ACTIVITAT DESTINADA A UN APARCAMENT PRIVAT A UBICAR A 
LA RIERA GAVARRA NÚMEROS xx D’AQUESTA LOCALITAT.  
 
Atès que l’any 2000, el senyor JVC, presentà davant d’aquest Ajuntament, una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció d’una 
llicència municipal ambiental (tipus B), per a l’exercici de l’activitat d’un 
aparcament privat per a 39 vehicles , ubicada als números xx de la Riera 
Gavarra d’aquesta població. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de desembre 
de 2004 va acordar concedir a JVC, la llicència municipal ambiental per a 
l’exercici de l’activitat d’aparcament privat a la Riera Gavarra números xx 
d’aquesta localitat, d’acord amb el projecte presentat per l’enginyer industrial. 
 



Atès que en data  10/09/08 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial 
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat favorable. 
 
Vista l’informe emès per l’enginyer municipal de data 6 de novembre, el qual l 
conclou que pot donar-se per satisfactori el grau de compliment de les 
condicions que figuren a la llicència atorgada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 22 de desembre de 2004, i, per tant, pot lliurar-se la definitiva 
llicència municipal ambiental. 
 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 
de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 
2000, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 
  
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat de aparcament privat de vehicles 
sol·licitada pel senyor JVC ubicada a la Riera Gavarra números xx Rial Mas 
Figuerola número xx d’aquesta població.  
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre 
anys i a revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat cada vuit anys.  
 
TERCER.- Fer saber al senyor JVC que de conformitat amb el que estableix la 
Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas 
que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la 
seva instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de 
l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com a mínim en català. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 27 FINS AL DIA 31 D’OCTUBRE 
DE 2008 
 

Núm. Data Contingut Signatura 
1051 27.10.08 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
1052 27.10.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
1053 27.10.08 Proposta retirada carnet de conduir Alcalde 
1054 27.10.08 Assabentat activitat ronda doctor Anglès, xx Sílvia Tamayo 
1055 27.10.08 Rectificació decret 1011 Òscar Figuerola 
1056 27.10.08 Primera ocupació, Generalitat xx Òscar Figuerola 
1057 27.10.08 Encàrrec rènting furgo escola taller Alcalde 
1058 27.10.08 Incoació negociat llums de Nadal Alcalde 
1059 28.10.08 Liquidació contractes Alcalde 
1060 28.10.08 Compensació de crèdits entre l’Aj. i MFA Alcalde 
1061 28.10.08 Festa de l’envelat dels 40 anys Òscar Figuerola 
1062 28.10.08 Obra menor Vall, xx Òscar Figuerola 
1063 28.10.08 Obra menor, Ample, x Òscar Figuerola 
1064 29.10.08 Despeses Alcalde 



1065 29.10.08 Exempció taxa escombraries llibreria Gelabert Alcalde 
1066 29.10.08 Autorització pàrquing Doctor Flèming, xx Sílvia Tamayo 
1067 29.10.08 Contractació Alcalde 
1068 29.10.08 Trienni  Alcalde 
1069 29.10.08 Aprovació nòmina mes d’octubre Alcalde 
1070 30.10.08 Canvi de fiances obra Via Figuerola, xx Òscar Figuerola 
1071 30.10.08 Expedient sancionador gos  Alcalde 
1072 30.10.08 Expedient sancionador gos  Alcalde 
1073 30.10.08 Encàrrec exàmens mèdics personal Aj. Alcalde 
1074 30.10.08 Obra menor Germans Bassas Òscar Figuerola 
1075 30.10.08 Requeriment JJ B Alcalde 
1076 31.10.08 Autorització Masoveria per ADAK Alcalde 
1077 31.10.08 Sobreseure l’exp. d’act. del c/ Sant Ignasi, xx Sílvia Tamayo 
1078 31.10.08 Dev. garantia def. urbanització R. Buscarons Alcalde 
1079 31.10.08 Dev. garantia def. FR Alcalde 

 
6.- 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 22.22 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


