
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 
DE MARÇ DE 2010 

 
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: 23.15 hores 
Hora que acaba: 23.20 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 SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

de data 04.03.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació adjudicació definitiva per a l’explotació del servei de quiosc per a la 

venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat, mitjançant concessió de 
domini públic 

4) Aprovació justificació subvencions concedides en concepte d’activitats i serveis 
esportius. Exercici 2009 

5) Aprovació conveni amb diversos ajuntaments per a un concurs de música jove 
Giramaresme 2010 

6) Relació de decrets des del dia 1 fins al 5 de març de 2010 
7) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 



 

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 11.03.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 11 de març 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, per unanimitat 
s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 18 de març de 2010, per import de 14.081,96 €, 
corresponent a la relació  F/2010/7 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 amb càrrec del pressupost general prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010. 
 
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 18 de març de 2010 per import de  
14.081,96€, corresponent a la relació F/2010/7 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost prorrogat de l’exercici 2009 pel 2010 de la corporació municipal. 
 
3.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE QUIOSC PER A LA VENDA DE BEGUDES I GELATS UBICAT A LA PLAÇA 
UNIVERSITAT DE CANET DE MAR, MITJANÇANT CONCESSIÓ DE DOMINI 
PÚBLIC 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2010 va 
acordar adjudicar provisionalment la concessió administrativa de l’ús privatiu de 
l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat de Canet de Mar al senyor JMA i la senyora CLL perquè la seva oferta 
s’ajusta a les exigències i les directrius definides en el Plec de clàusules 
administratives, tal i com consta en l’informe emès per l’enginyera municipal. 
 
Atès que aquesta adjudicació provisional es va publicar el 18 de febrer d’enguany al 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar i al BOP número 48 de 25 de 
febrer de 2010. 
 
Atès que es va concedir un termini de quinze dies hàbils següents al de la data de 
publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el perfil del contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol 
altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè 
constituís, a la caixa de la corporació, la garantia definitiva de 3.000 euros, establerta 
en la clàusula sisena del plec. 
 



 

 
 

Atès que en data 8 de març de 2010, els adjudicataris provisionals van constituir la 
garantia definitiva per import de 3.000 euros i va presentar la documentació requerida. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa l’article 
135.4 LCSP, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional de la concessió administrativa de 
l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats 
ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al senyor JMA i la senyora CLL perquè la 
seva oferta s’ajusta a les exigències i les directrius definides en el Plec de clàusules 
administratives, tal i com consta en l’informe emès per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- La durada de la concessió serà de deu anys a comptar des de la formalització 
del contracte. A la durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts, i sempre 
de forma expressa, les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any, fins a un 
màxim de deu anys, pròrrogues incloses. 
  
TERCER.- Citar els concessionaris perquè compareguin dins dels deu dies hàbils 
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva per 
constituir la formalització de la concessió. 
 
QUART.- Publicar aquest acord al BOP i al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo individualment a tots els licitadors. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per procedir a la signatura de 
la formalització del present contracte. 
 
4.- APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS CONCEDIDES EN CONCEPTE 
ACTIVITATS I SERVEIS ESPORTIUS. EXERCICI 2009. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2007, va 
aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que, entre d’altres línies d’ajut, s’hi troben les que l’Àrea d’Esports de la Diputació 
de Barcelona atorga als ens locals per al desenvolupament de les polítiques socials 
municipals. 
 
Atès que dins el Pla de Mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona planteja cinc 
eixos d’actuació, i que dins el primer eix consistent en treballar per a la cohesió i la 
millora de la qualitat de vida, es reconeix que l’esport és una eina fonamental per 
l’educació, la integració i la cohesió social, alhora que també ho és per la salut i el 
benestar de les persones. En aquest sentit, la corporació tindrà com a accions 
referencials la garantia d’accés a la pràctica esportiva i la innovació i recerca en l’àmbit 
esportiu. 
 
Atès que en data 15 d’abril l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar les sol·licituts de 
subvencions i ajuts en l’àmbit de polítiques locals d’esport 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
9 de juliol de 2009, va aprovar la concessió d’ajuts de suport a serveis i activitats de 
l’any 2009 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, i 
que dins les activitats i serveis esportius s’han concedit els ajuts següents: 
 



 

 
 

ESDEVENIMENTS I MATERIAL ESPORTIU ATORGAMENT ANY 2009 
Festa de l’Esport  150,00 € 

 
Caminada Popular                                                  1.000,00 € 
Pedalada Infantil 1.000,00 € 
XVIII Festival de Patinatge Artístic Vila de Canet 500,00 € 
Equitació adaptada 500,00 € 
Material esportiu 1.500,00 € 
TOTAL 4.650,00 € 
 
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 2009, 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 2008-2011. 

 Recull fotogràfic, preferiblement en forma digital. 
 
Atès que hem portat a terme els projectes subvencionats i adjuntem la documentació 
requerida acreditant la realització efectiva dels projectes i justificant el tancament 
econòmic. 
 
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.- Justificar 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 el XVIII 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. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
TORDERA, PALAFOLLS, MALGRAT DE MAR, SANTA SUSANNA, PINEDA DE 
MAR, CALELLA, SANT POL DE MAR, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, CANET DE 



 

 
 

MAR I ARENYS DE MAR PER A LA REALITZACIÓ DEL CONCURS DE MÚSICA 
JOVE GIRAMARESME 2010 
 
Atès que els ajuntaments de Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda 
de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar i Arenys de 
Mar estan interessats a promoure i fomentar les polítiques de joventut municipals i 
comarcals. 
 
Atès que aquests ajuntaments tenen la voluntat de col·laborar en l’objectiu de 
dinamitzar els grups musicals formats per joves i potenciar les actuacions de música en 
directe a la comarca del Maresme. 
 
Atès que l’organització d’un concurs de música en directe entre diferents grups formats 
a la comarca del Maresme és una bona iniciativa per poder dur a terme aquest objectiu 
marcat per aquests ajuntaments. 
 
Vist el conveni de col·laboració que han de signar aquests ajuntaments, els qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE MATÈRIA DE JOVENTUT ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE TORDERA, PALAFOLLS, MALGRAT DE MAR, SANTA 
SUSANNA, PINEDA DE MAR, CALELLA, SANT POL DE MAR, SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA, CANET DE MAR I ARENYS DE MAR PER A LA REALITZACIÓ DEL 
CONCURS DE MÚSICA JOVE GIRAMARESME 2010  
 
A Pineda de Mar, el dia 22 de març de 2010  
 
REUNITS  
 
El Sr. Marc Unió Puig, regidor de l’Ajuntament de Tordera, degudament facultat per acord 
de Junta de Govern Local de.  
 
La Sra. M. Antonieta Petit i Jornet, regidora de l’Ajuntament de Palafolls, degudament 
facultada per Decret.  
 
El Sr. Jordi Romero Ros, regidor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, degudament facultat 
per acord de Junta de Govern Local de data.  
 
La Sra. Neus Illas i Ripoll, regidora de l’Ajuntament de Santa Susanna, degudament 
facultat per acord de Junta de Govern de data  
 
El Sra. Sandra Villarte Pazos, regidora de l’Ajuntament de Pineda de Mar, degudament 
facultada per acord de Junta de Govern Local de data 16 de març.  
 
El Sra. Maria Pilar Rocafort i Vidal, regidora de l’Ajuntament de Calella, degudament 
facultada per acord de Junta de Govern Local de data.  
 
El Sr. Raül Trabal Tallón, regidor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, degudament facultat 
per acord de Junta de Govern Local de data.  
 
El Sr. Josep Lluís Portero i Salvador, regidor de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
degudament facultat per acord de Junta de Govern Local de data.  
El Sr. Rafel Dulsat i Ortiz, regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, degudament facultat 
per acord de Junta de Govern Local de data 11 de març.  
 
El Sra. Assum Valliu i Tenas, regidora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, degudament 
facultat per acord de Junta de Govern Local de data 10 de març.  



 

 
 

 
ACTUEN  
 
Cadascú en nom i representació de les entitats respectivament esmentades i, reconeixent-
se mútuament la capacitat legal suficient en aquest acte i  
 
MANIFESTEN  
 

a) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar per promoure i 
fomentar les polítiques de joventut municipals i comarcals. 

 
b) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar en l’objectiu de 

dinamitzar els  grups  musicals  formats  per  joves  de  la  comarca  del 
Maresme.  

 
c) Que els ajuntaments esmentats tenen la voluntat de col·laborar en l’objectiu de 

potenciar les actuacions de música en directe a la comarca del Maresme 
 
D’acord a aquests objectius, les parts  
 
ACORDEN  
 
Primer.-L’objecte del següent conveni és la cooperació en matèria de polítiques de 
joventut per a l’organització i la realització del concurs de música jove Giramaresme 2010.  
 
Segon.-Que els ajuntaments signataris accepten les bases del concurs Giramaresme 
2010 acordades pels ajuntaments i annexades al conveni.  
 
Tercer.-Que els ajuntaments signataris acceptaran el veredicte del jurat del concurs 
sempre i quan aquest s’hagi realitzat segons els criteris de valoració acordats pels 
ajuntaments.  
 
Quart.-Que els ajuntaments signataris es comprometen a l’organització d’un concert en el 
seu municipi que el realitzarà el grup guanyador del concurs de música jove Giramaresme 
2010 més un grup teloner a escollir de la borsa de grups seleccionats; fent-se càrrec de :  
 
a. Establir el lloc i la data de la realització del concert  
b. Fer-se càrrec de les despeses de sonorització del concert   
c. Fer-se càrrec d’una aportació de 300€ al grup teloner escollit.  
d. Fer-se càrrec de les dietes i begudes del guanyador i el teloner per a la   nit del concert.  
 
Cinquè.-Que els ajuntaments signataris assumeixen els costos comuns derivats de 
l’organització del concurs de música jove Giramaresme 2010 que s’estimen en 13.022,976 
euros, d’acord amb el següent desglossament:  
 
Sonorització finalistes  2030  

Web  2041,136  

Disseny gràfic  1593,84  

impressions  200  

jurat  450  

Sortejos per als registrats  500  

Pica-pica roda de premsa  100  

Pancarta  500  

Difusió i seguiment enderrok  1508  



 

 
 

Lloguer bateria concert finalistes  100  

Catxé grup guanyador  4000  

Total 130022,976 
 
I que es aquests costos s’assumiran a parts iguals entre els ajuntaments organitzadors del 
Giramaresme 2010 resultant a pagar una quantitat de 1302,2976€ per cada ajuntament 
organitzador.  
 
Sisè.-Aquesta quantitat serà ingressada per cadascun dels ajuntaments a l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar durant l’exercici 2010, amb un primer pagament del 50% de la despesa 
un cop s’aprovi el conveni per tots els ajuntaments; i un segon ingrés, prèvia petició de 
l’Ajuntament de Sant Pol, un cop feta la liquidació en funció de la despesa real realitzada, 
una vegada finalitzada la vigència del present conveni. Posteriorment l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar es compromet a fer arribar una major de comptes a tots els ajuntaments 
signataris.  
 
Setè.-Que els ajuntaments sotasignants assumiran en funció de les unitats que vulguin 
adquirir els costos d’edició del material gràfic per a la difusió del concurs.  
 
Vuitè.-Comissió de seguiment de l’activitat: per tal de verificar que l’activitat es realitzarà 
d’acord amb les clàusules conveniades i, per tal de dirimir en aquelles qüestions que 
puguin sorgir durant la realització de l’activitat, cada ajuntament designarà una persona 
com a representant.  
 
Novè.-La presentació del concurs es realitzarà a Pineda de Mar el dilluns 22 de març, 
data en la qual es signarà el present conveni i s’iniciarà la difusió del concurs.  
 
Desè.-El concert de finalistes es realitzarà a Sant Pol de Mar el divendres 11 de juny, data 
en la qual es coneixerà el veredicte del concurs.  
 
Onzè.-El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura. La durada prevista 
per al desenvolupament del mateix coincidirà amb la data de realització de l’últim concert 
de la gira no superant en cap cas desembre de 2010.  
 
Dotzè.-Aquest conveni es pot extingir amb anterioritat al termini fixat en la clàusula 
vuitena pel motiu de dissens o per denúncia de l’incompliment de qualsevulla de les seves 
clàusules, sempre que la denúncia s’efectuï de forma fefaent i amb un mes d’antelació.  
 
Tretzè.-El règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions que es 
desenvolupin en l’execució del present conveni serà el previst en la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva 
normativa de desplegament, el RD 1720/2007.  
 
Catorzè.-La propietat del domini web www.giramaresme.cat serà dels ajuntaments si bé, 
el domini esmentat ha estat registrat a nom de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per 
efectes pràctics.  
 
I en prova de la conformitat amb el convingut, les parts signen aquest conveni en el lloc i 
data de l’encapçalament.  

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut, 
Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Tordera, 
Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, 



 

 
 

Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar i Arenys de Mar per a la realització del concurs 
de música jove Giramaresme 2010 
 
SEGON.- Nomenar el tècnic municipal de Joventut, Miquel Sabaté Riera com a 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar perquè formi part de la comissió de 
seguiment que s’ha de crear per verificar que l’activitat es farà d’acord amb les 
clàusules conveniades. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 2.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
90 45100 22609 del pressupost per a l’exercici 2009, prorrogat per a l’exercici 2010 (RC 
número 0522), per sufragar les despeses que la celebració d’aquest concurs pugui 
ocasionar a l’Ajuntament. 
 
QUART.- Facultar el tinent d’alcalde de Joventut, Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, 
Rafel Dulsat Ortiz, perquè pugui signar tots els documents que siguin necessaris per 
dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades. 
 
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 FINS AL 5 DE MARÇ DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

177 01/03/2010 Venda nínxol Cati Forcano 
178 01/03/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
179 01/03/2010 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
180 01/03/2010 Desistiment resp. patrimonial c/ del Mar, XX Alcalde 
181 01/03/2010 Sobreseure procediment legalitat ambiental Sílvia Tamayo 
182 01/03/2010 Llicència primera ocupació carrer Sant Isidre, XX Òscar Figuerola 
183 01/03/2010 Lloguer envelat Òscar Figuerola 
184 02/03/2010 Concessió Plaça mercat Alcalde 
185 02/03/2010 Contracte menor guia activa Alcalde 
186 02/03/2010 Autorització venda petards Jordi Brau Sílvia Tamayo 
187 03/03/2010 Retorn liquidació alumne UGG Alcalde 
188 03/03/2010 Resolució procediment sancionador Rosselló, XX Òscar Figuerola 
189 03/03/2010 Autorització ús espai de la masoveria Alcalde 
190 03/03/2010 Autorització ús espai Masoveria Alcalde 
191 03/03/2010 Aprovació manament pagament a justificar Alcalde 
192 03/03/2010 Despeses setmanals Alcalde 
193 03/03/2010 obra menor Òscar Figuerola 
194 04/03/2010 Estimar per resolució penal expedient 85856 Alcalde 
195 04/03/2010 Llicència telefònica Alcalde 
196 04/03/2010 Proposta retirada carnet de conduir Alcalde 
197 04/03/2010 Inc. Proc. ordre d'execució riera Sant Domènec, 

XX 
Òscar Figuerola 

198 04/03/2010 Tancament empresa Benestar i Serveis, c. Vall, XX Sílvia Tamayo 
199 04/03/2010 Canvi nom botiga Monades carrer Castanyer, XX Sílvia tamayo 



 

 
 

Núm. Data Resum Signatura 
200 04/03/2010 Assabentat perruqueria verge del roser, XX Sílvia tamayo 
201 04/03/2010 Obres menors Òscar Figuerola 
202 05/03/2010 Sobreseïment ordre d'execució Can Gabarró Òscar Figuerola 
203 05/03/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
204 05/03/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
205 05/03/2010 Assabentat venda electrodomèstics r. Gavarra XX Sílvia Tamayo 
206 05/03/2010 Canvi de nom menjars preparats c/ Cuba, XX Sílvia Tamayo 
207 05/03/2010 Imposició 1a multa coercitiva a Villa Paquita Òscar Figuerola 

 
7.- PUNTS URGENTS 
 
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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la 
urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit 
a la seva deliberació i votació en els termes següents. 
 
7.1.- APROVACIÓ TOTALITZACIÓ PRESSUPOST PROJECTE SUBMINISTRAMENT 
I COL·LOCACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
Atès que en data 7 de gener d’enguany, la Junta de Govern Local va acordar el 
següent: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per al subministrament i la 
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar elaborat per 
l’empresa M305 Enginyers durant el mes de desembre de 2009, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 550.000,00 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest projecte a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Periódico de 
Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense haver-
se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació en el BOP. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 
38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  

 
Atès que es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial d’aquest projecte al BOP en data 
28 de gener d’enguany i que, un cop transcorreguts els 30 dies d’exposició pública no 
es van presentar al·legacions, per la qual cosa va quedar aprovat definitivament. 
 
Atès que el senyor Josep Ibáñez Gassiot, enginyer industrial de l’empresa M305 
enginyers, ha presentat a aquest Ajuntament una revisió del projecte de 
subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal, per tal de 
totalitzar el pressupost de l’obra, incloent-hi tot allò que sigui necessari perquè l’obra 
estigui del tot acabada i per a la dificultat d’execució per la simultaneïtat d’usos. 



 

 
 

 
Atès que aquesta totalització del projecte puja un import de 572.300,98, euros IVA 
inclòs, que suposa un increment d’un 4,054% respecte al pressupost inicial. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la totalització del pressupost del projecte de subministrament i 
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal, en la qual s’inclou tot allò que 
sigui necessari perquè l’obra estigui del tot acabada i per a la dificultat d’execució per la 
simultaneïtat d’usos, la qual puja un import de 572.300,98 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades, a l’efecte oportú. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.20 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 


