
 
                  
               

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE GENER 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: extraordinari 
Hora que comença: 21.30 hores 
Hora que acaba: 22.00 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 de la memòria explicativa denominada Senyalització del patrimoni 
històric municipal 

2) Aprovació inicial projecte de reforma interior i restauració del balcó i la barana 
d’obra a l’edifici denominat la Masoveria 

3) Aprovació sol·licitud de subvenció al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local destinada a despesa social 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA INVERSIÓ ANOMENADA 
SENYALITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL 
 
Atès que Canet de Mar ofereix als visitants un excel·lent patrimoni arquitectònic, artístic, 
cultural i paisatgístic, del qual destaca principalment l’estil modernista de finals del segle 



 
                  
               

 

  

XIX i principis del XX, així com l’estil noucentista, com les anomenades cases 
d’indianos. 
 
Atès que la situació privilegiada de la població ofereix immenses possibilitats per als 
amants del senderisme, amb diferents rutes (no senyalitzades) que ofereixen vistes 
impressionants del litoral de la comarca, el Montnegre i el Montseny, seguint les valls 
cobertes de pins i alzines i de vegetació autòctona pròpia dels torrents tan característics 
dels pobles del Maresme (les rieres). 
 
Atès que, actualment, la informació d’aquests circuits s’ofereix amb un plànol imprès en 
paper, en el qual s’indica els punts d’interès i el recorregut que es pot fer, de les 
diferents rutes temàtiques. 
 
Atès que aquesta informació s’ofereix des de l’Oficina de Turisme, però els visitants no 
tenen cap indicació in situ, en cap punt del circuit que els orienti, els indiqui o els informi 
de la serva situació i del mateix recorregut. 
 
Atès que Canet de Mar no disposa de cap element de senyalització de circuits 
autoguiats, la qual cosa dificulta la realització d’aquests circuits i minimitza la presència 
dels visitants, la qual cosa dificulta el creixement del turisme cultural, familiar i 
paisatgístic, activitat que ajudaria a potenciar el desenvolupament econòmic del 
municipi. 
 
Per aquests motius l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha elaborat una 
memòria explicativa denominada Senyalització del patrimoni històric municipal, per 
poder tirar endavant la senyalització d’aquelles rutes que siguin interessants de 
potenciar del municipi. 
 
Atès que és un projecte finançable per la convocatòria de subvencions aprovada pel 
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, de conformitat amb l’article 9.1.m). 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria explicativa de la inversió anomenada Senyalització del 
patrimoni històric municipal per poder tirar endavant la senyalització d’aquelles rutes 
que siguin interessants de potenciar del municipi amb un pressupost d’execució de 
13.722,80 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per tal de finançar el projecte d’acord amb 
la convocatòria aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el 
fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010. 
 



 
                  
               

 

  

2.- APROVACIÓ DE LA INVERSIÓ DE REFORMA INTERIOR Y RESTAURACIÓ DEL 
BALCÓ I LA BARANA D’OBRA A L’EDIFICI DENOMINAT LA MASOVERIA 
 
Atès que la Masoveria és un edifici que forma part del conjunt d’equipament de Vil·la 
flora, ubicat a la Via Cannetum, s/n del terme municipal de Canet de Mar. 
 
Atès que la Masoveria és un edifici del qual se’n vol potenciar l’ús i convertir-la en un 
centre social, sobretot per a la joventut de Canet de Mar. 
 
Atès que per dur a terme aquest projecte de centre social, cal que es reformi l’interior i 
es restauri el voladís, la barana i el balcó de la primera planta, ja que actualment està 
apuntalat i semiderruït. 
 
Atès que també cal fer una renovació de tota la instal·lació elèctrica per adequar-la al 
Reglament de baixa tensió i s’ampliarà el subministrament de potència que actualment 
és insuficient. 
 
Per aquests motius, es considera necessari fer una inversió per a la reforma interior i la 
restauració del balcó i la barana d’obra de la Masoveria, amb un pressupost d’execució 
material de 82.110,00 euros, més IVA, desglossat de la manera següent: 
 

Capítol Import

1 Instal·lació elèctrica 30.000,00

2 Restauració del balcó 37.000,00

3 Seguretat i salut, qualitat i publicitat  2.000,00

Presupost d’execució material 69.000,00

13% de despeses generals  8.970,00

6% de benefici industrial 4.140,00

Valor estimat del contrate 82.110,00

Projecte i direcció  8.300,00

90.410,00

16% IVA 14.465,60

Presupost d’execució per contracte  104.875,60
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió es fa necessari l’elaboració d’un projecte i 
una direcció de l’obra, amb un pressupost de 8.300,00 euros més IVA. 
 
Atès que és una inversió finançable per la convocatòria de subvencions aprovada pel 
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, de conformitat amb l’article 9.1.m). 
 
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 la inversió per a la reforma interior i la restauració del balcó i la 
barana d’obra a l’edifici denominat la Masoveria, ubicat a la via Cannetum, s/n de Canet 
de Mar, amb un pressupost total de la inversió de 104.875,60 euros, IVA inclòs, 
desglossat de la manera següent: 



 
                  
               

 

  

 
Capítol Import

1 Instal·lació elèctrica 30.000,00

2 Restauració del balcó 37.000,00

3 Seguretat i salut, qualitat i publicitat  2.000,00

Presupost d’execució material 69.000,00

13% de despeses generals  8.970,00

6% de benefici industrial 4.140,00

Valor estimat del contrate 82.110,00

Projecte i direcció  8.300,00

90.410,00

16% IVA 14.465,60

Presupost d’execució per contracte  104.875,60
 
SEGON.- Sol·licitar informe a la Direcció de Patrimoni del Departament de cultura de la 
Generalitat, per ser un organisme sectorial afectat. 
 
TERCER.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per tal de finançar el projecte d’acord amb 
la convocatòria aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el 
fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010. 
 
3.- APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL DESTINADA A DESPESA SOCIAL 
 
Atès que el Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el fons estatal 
per a l’ocupació i la sostenibilitat local, en el seu capítol III crea un programa d’actuació 
d’interès social. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès a poder participar d’aquest programa 
de despesa social amb una actuació d’interès social per finançar despeses corrents 
originades pel servei d’escola bressol municipal El Palauet. 
 
Atès que aquest programa d’actuació, de naturalesa social, té per objecte finançar 
despesa corrent, inclòs al capítol II del pressupost municipal consolidat de la 
corporación, derivat de la prestación del servei municipal d’escola bressol que es porta 
a terme en el centre anomenat El Palauet de Canet de Mar. 
 
Atès que, tenint en compte que la despesa màxima finançable no pot superar el 20 % 
de la quantitat total que correspon a aquest Ajuntament del fons estatal per a l’ocupació 
i la sostenibilitat local, i tenint en compte que el cost total previst del servei d’escola 
bressol per a l’any 2010 es calcula en 730.042,43, euros, IVA inclòs, se sol·licita a 
aquest fons la quantitat de 144.659,25 euros. 
 
Per aquests motius, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 



 
                  
               

 

  

PRIMER.- Aprovar l’actuació d’interès social per finançar despeses corrents originades 
pel servei d’escola bressol municipal El Palauet, per un import de 144.659,25 euros. 
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per l’import de l’actuació d’interès social per 
finançar despeses corrents originades pel servei d’escola bressol municipal El Palauet, 
per ser una actuació d’interès social contemplada en el Capítol III del Reial decret llei 
13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local. 
 
4.- 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. 
 
4.1.- APROVACIÓ DE LA INVERSIÓ DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
L’EMISSORA MUNICIPAL RÀDIO CANET 
 
Atès que les instal·lacions actuals on hi ha ubicada l’emissora municipal de Ràdio 
Canet són bastant antigues i es va fer sense contemplar correctament normes 
elementals d’acústica. 
 
Atès que per aquest motiu hi ha problemes freqüents de mal aïllament entre estudis i 
locutori perquè les parets són simples, de fusta i vidre i les unions dels diferents panells 
són imperfectes, la qual cosa provoca que quan un estudi és troba en antena, l’altre 
estudi ha de parar la seva activitat. 
 
Per aquests motius, es considera necessari fer una inversió per a la renovació de les 
instal·lacions de l’emissora municipal, amb un pressupost d’execució material de 
22.225,00 euros, més IVA, desglossat de la manera següent: 
 

REF. DESCRIPCIÓ IMPORT 
1 Elaboració del projecte, medicions finals 2.000,00 € 
2 Direcció d’obra 2.500,00 € 
3 Material i mà d’obra 22.225,00 € 
 Import total IVA no inclòs 26.725,00 € 
 16 % IVA 4.276,00 € 
 Import total, IVA inclòs (16 %) 31.001,00 € 

 
Atès que per dur a terme aquesta inversió es fa necessària l’elaboració d’un projecte i 
una direcció de l’obra, amb un pressupost de 4.500,00 euros més IVA. 
 
Atès que és una inversió finançable per la convocatòria de subvencions aprovada pel 
Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, de conformitat amb l’article 9.1.l). 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 



 
                  
               

 

  

PRIMER.- Aprovar la inversió anomenada renovació de les instal·lacions de l’emissora 
municipal ràdio Canet, per poder dur a terme l’aïllament i el temps de reverberació 
adequat per desenvolupar el procés radiofònic adequadament, amb un pressupost total 
de la inversió de 31.001 euros, IVA inclòs, desglossat de la manera següent: 
 

REF. DESCRIPCIÓ IMPORT 
1 Elaboració del projecte, medicions finals 2.000,00 € 
2 Direcció d’obra 2.500,00 € 
3 Material i mà d’obra 22.225,00 € 
 Import total IVA no inclòs 26.725,00 € 
 16 % IVA 4.276,00 € 
 Import total, IVA inclòs (16 %) 31.001,00 € 

 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció a l’Estat per tal de finançar el projecte d’acord amb 
la convocatòria aprovada pel Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el 
fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010. 
 
4.2.- APROVACIÓ REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE RENOVACIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA BIBLIOTECA I SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ FEOSL 
 
Atès que la Biblioteca P. Gual i Pujadas està ubicada, des de l’any 1999, l’Ateneu 
Canetenc, un edifici modernista de l’any 1887, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner 
 
Atès que, per la seva antiguitat, la instal·lació elèctrica d’aquest edifici necessita una 
reforma, com també una ampliació i una reforma interior de la mateixa biblioteca que 
afectarà altres serveis, com les instal·lacions de dades, veu, aigua, o televisió. 
 
Atès que es produeix un incompliment del reglament electrotècnic de baixa tensió, cosa 
que suposa un perill per a les persones com per la mateixa instal·lació, que pateix una 
sèrie d’incidències i interrupcions en el subministrament. 
 
Atès que s’aprofitarà aquesta reforma per millorar l’eficiència energètica de l’edifici, 
mitjançant la substitució de cablejat i la subdivisió de circuits, la instal·lació de detectors 
de presència per l’encesa d’enllumenats i d’una bateria de compensació d’energia 
reactiva. 
 
Atès que s’ha contractat mitjançant Decret de l’Alcaldia número 1355/2009, de 3 de 
desembre, a l’empresa APSIS ENGINYERIA per a la redacció del projecte per a la 
renovació de la instal·lació elèctrica de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, així com per a la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres, pels 
imports següents: 
 
Redacció del projecte: 4.850,00 € més IVA, que puja a 776 € 
Direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut: 5.710,00 € més IVA, que puja a 
913,6 € 
 
Atès que s’ha demanat una subvenció dins la convocatòria aprovada pel Reial decret  
llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat 
local 2010, per dur a terme aquesta inversió, per un import  d’execució material de 
162.750,40 euros, IVA inclòs. 
 



 
                  
               

 

  

Atès que en aquesta convocatòria de subvencions també es pot sol·licitar l’import total 
de la redacció del projecte i de la direcció de l’obra, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar una subvenció per a la redacció del projecte i la direcció 
d’obra i la coordinació de seguretat i salut de la inversió de renovació de la instal·lació 
elèctrica de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, en el marc del Reial 
decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010, pels imports següents: 
 
Redacció del projecte: 4.850,00 € més IVA, que puja a 776 € 
Direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut: 5.710,00 € més IVA, que puja a 
913,6 € 
 
SEGON.- Aprovar l’import total de la inversió del projecte anomenat renovació de la 
instal·lació elèctrica de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar per l’import 
següent: 
 

Pressupost d’execució material  117.900,90 € 

13% de despeses generals  15.327,12 € 

6% de benefici industrial  7.074,05 € 

Subtotal  140.302,07 € 

Redacció de projecte    4.850,00 € 

Direcció d’obras    5.710,00 € 

Valor estimat del contracte 150.862,07 € 

16% IVA  24.137,93 € 

Pressupost total de la inversió  175.000,00 € 
 
4.3.- APROVACIÓ REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE CANET DE MAR I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FEOSL 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament millorar els diversos equipaments socials, 
culturals i esportius de la població, i en aquest sentit, de forma específica l’Ajuntament 
té intenció renovar el camp de futbol municipal mitjançant la col·locació de gespa 
artificial. 
 
Atès que s’ha contractat mitjançant Decret de l’Alcaldia número 1416/2009, de 22 de 
desembre, a l’empresa M305 Enginyers per a la redacció del projecte per al 
subministrament i la col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal, aixì com 
per a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les 
obres, pels imports següents: 
 
Redacció del projecte: 10.831,19 €, més IVA, que puja a 1.343 € 
Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut: 8.939,79 €, més IVA, que puja a 
1.732,99 € 
 
Atès que s’ha demanat una subvenció dins la convocatòria aprovada pel Reial decret 
llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat 



 
                  
               

 

  

local 2010, per dur a terme aquesta inversió, per un import d’execució material de 
550.000,00 euros, IVA inclòs. 
 
Atès que aquesta convocatòria de subvencions també es pot sol·licitar l’import total de 
la redacció del projecte i de la direcció de l’obra, es proposa a la Junta de Govern Local 
que prengui els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar una subvenció per a la redacció del projecte i la direcció de 
l’obra i la coordinació de seguretat i salut de la inversió de subministrament i col·locació 
de gespa artifical al camp de futbol municipal de Canet de Mar, pels imports següents: 
 
Redacció del projecte: 10.831,19 €, més IVA, que puja a 1.343 € 
Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut: 8.393,79 €, més IVA, que puja a 
1.732,99 € 
 
SEGON.- Aprovar l’import total de la inversió del projecte anomenat subministrament i 
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar per l’import 
següent: 
 
      
Pressupost d’execució material   398.435,24 € 
      ______________ 
 
13 % de despeses generals   51.796,58 € 
6 % de benefici industrial    23.906,11 € 
________________________________________________________ 
 
Subtotal     474.137,93 € 
Redacció de projecte    8.393,79 € 
Direcció d’obres     10.831,19 € 
__________________________________________________________ 
 
Valor estimat del contracte   493.362,91 € 
16 % IVA     78.938,07 € 
__________________________________________________________ 
 
Pressupost d’execució per contracte  572.300,98 € 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.00 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Joaquim Mas Rius 
 


