
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 
D’ABRIL 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: 21.45 hores 
Hora que acaba: 23.40 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 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Antoni Isarn Flores 
 

 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 22.04.10  
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació reducció de servei de manteniment i de neteja dels parcs i els jardins de 

Canet de Mar amb l’empresa CESPASA 
4. Relació de decrets des del dia 12 fins al 16 d’abril de 2010 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 22.04.10 
 



 

 

Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 22 d’abril 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 29 d’abril de 2010, per import de 685.005,88€, 
corresponent a la relació  F/2010/11 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 29 d’abril de 2010 per import de  
80.366,23€, corresponent a la relació F/2010/11 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 REDUCCIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT I DE NETEJA DELS 
PARCS I ELS JARDINS DE CANET DE MAR AMB L’EMPRESA CESPASA 
 
Atès que la situació econòmica actual de l’Ajuntament de Canet de Mar preveu la 
inexistència de crèdit adequat i suficient per mantenir el preu global de diversos 
contractes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té formalitzat un contracte de manteniment dels 
parcs i els jardins del municipi amb l’empresa CESPASA pel preu de 354.683,63 € 
anuals, segons la revisió efectuada el maig del 2009. 
 
Atès que, pels motius exposats en el primer paràgraf, es considera necessari i 
convenient reduir el servei de manteniment de parcs i jardins, en el tractament de 
residus i en el personal dedicat a aquesta tasca durant el període de gener a abril de 
2010. 
 
Atès que aquesta reducció suposa un 10,69% en el preu inicial del contracte, això és 
37.910,60 € anuals i que s’aplicarà proporcionalment durant els quatre primers mesos 
d’enguany. 
 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la reducció de serveis del servei de manteniment i 
de neteja dels parcs i jardins de Canet de Mar contractat a l’empresa CESPASA entre 
els mesos de gener i abril de 2010, emet el següent 

 



 

 

 INFORME  

Primer.- La situació econòmica actual de l’Ajuntament de Canet de Mar preveu la 
inexistència de crèdit adequat i suficient. Per motius d’interès públic, l’Ajuntament de 
Canet de Mar ha de reduir el preu global de diversos contractes o eliminar-ne alguns 
per tal de contribuir a assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient i així poder 
aprovar el pressupost municipal per l’any 2010. Aquest informe inclou la proposta de 
reducció de serveis del servei de manteniment i de neteja dels parcs i dels jardins de 
Canet de Mar contractat a l’empresa CESPA durant el període de gener a abril de 2010. 

Segon.- La proposta de reducció de serveis durant el període de gener a abril de 2010, 
és la següent: 

1. Tractament dels residus: des del gener de 2010 es comunica a l’empresa CESPA 
que el cost de tractament serà assumit per l’Ajuntament a través de la partida de 
despeses de servei de deixalleria i el transport el facturarà l’empresa CESPA a 
l’Ajuntament que el farà efectiu amb la partida de servei de deixalleria.  

2. Personal: a finals de febrer de 2010 l’Antoni Mas es jubila. Es comunica a 
l’empresa que no renovi aquesta plaça, passant el servei de 8 treballadors a 7, a partir 
de març de 2010. 

Tercer.- Es comptabilitza les següents reduccions de serveis entre el mes de gener i 
d’abril de 2010: 

1. Tractament dels residus. 

2. No renovació de la persona jubilada a finals de febrer. 

 
Taula 2.1. Preu del contracte un cop aplicada la reducció de 2 serveis 

 

Concepte 
Preu 

revisat 
2maig09 

Preu 
revisat 

reducció 2 
serveis 

Personal 202.115,49 176.334,04 
Material (inversions) 12.447,15 12.447,15 
Material (altres) 36.700,46 36.700,46 
Varis 36.568,90 31.787,33 
TOTAL 287.832,00 257.268,98 
DG 7% 20.148,24 18.008,83 
BI 3,8% 10.937,62 9.776,22 
TOTAL abans IVA 318.917,85 285.054,02 
IVA (7%net.;16%jard.) 35.765,78 31.719,01 
TOTAL 354.683,63 316.773,04 

 

Suposa un reducció del contracte de 37.910,60 € anuals (només s’aplicarà la part 
proporcional que toqui en funcionament del moment de retirada del servei i dels primers 
4 mesos de l’any) que suposa una reducció teòrica del contracte del 10,69%. 

Els preus unitaris dels serveis reduïts són els que es mostren a la taula següent: 
 
Taula 2.2. Preus unitaris serveis reduïts 

 



 

 

 

Preu 
tractament 

residus 

Preu 
oficial 

jardiner 

Una vuitena 
part de 

substitució 
vacances i 
absentisme 

Una vuitena 
part plus tòxic 

Anual 4.825,00 22.453,67 2.364,24 212,63 
% revisió 
2maig09 -0,90 3,00 3,00 3,00 
Subtotal  4.781,58 23.127,28 2.435,16 219,00 
DG (7%) 334,71 1.618,91 170,46 15,33 
BI (3,8%) 181,70 878,84 92,54 8,32 
Subtotal 5.297,99 25.625,03 2.698,16 242,66 

Tipus IVA 7% 

33% el 
7% i 67% 

el 16% 

55% el 7% i 
45% el 16% 16% 

IVA 370,86 3.338,94 298,15 38,82 
TOTAL 
anual 5.668,84 28.963,97 2.996,31 281,48 
TOTAL 
mensual 472,40 2.413,66 249,69 23,46 

 

L’aplicació de les reduccions no es dóna en el mateix temps. A la taula següent es 
presenta el moment d’aplicació de les reduccions dels serveis. 

Taula 2.3. Comptabilització de la reducció de serveis 

 
  Partides aplicades 

Mes 
Preu 

actual 1 
gener 
2010 

Tract. 
Residus Personal 

Gener 29.556,97 29.084,57 29.084,57 
Febrer 29.556,97 29.084,57 29.084,57 
Març 29.556,97 29.084,57 26.397,75 
Abril 29.556,97 29.084,57 26.397,75 
TOTAL  118.227,88 116.338,26 110.964,64 

 

Quart.- CESPA ha facturat els mesos de gener i febrer de 2010 sense aplicar cap 
reducció. S’aplica la reducció del servei de tractament dels residus aplicables al mes de 
gener i febrer a la factura del mes de març de 2010. 

Les factures que l’empresa ha d’emetre els mesos de març i d’abril són les que es 
mostren a la taula següent: 

 

Mes Factures Situació 

Gener 29.556,97 
Ja 

facturat 
Febrer 29.556,97 Ja 



 

 

facturat 

Març 25.452,95 
A 

facturar 

Abril 26.397,75 
A 

facturar 
TOTAL  110.964,64  

  
 Conclusió 
Proposo que s’aprovi la reducció de serveis esmentada en aquest informe, així com la 
forma de facturació per part de CESPA. 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la reducció del servei de manteniment dels parcs i els jardins de 
Canet de Mar, en els termes de l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, transcrit 
en aquesta proposta i que són els següents: 
 

Mes Factures Situació 

Gener 29.556,97 Ja facturat 

Febrer 29.556,97 Ja facturat 

Març 25.452,95 A facturar 

Abril 26.397,75 A facturar 

TOTAL  110.964,64  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 110.964,64 amb càrrec a la partida 51 43200 22714 
del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa CESPASA i a la Intervenció municipal, a 
l’efecte oportú. 
 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL DIA 16 D’ABRIL DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

280 12/04/2010 Desistiment responsabilitat patrimonial Alcalde 
281 12/04/2010 Autorització d'activitat Pl. Llauger Prim, xx Sílvia Tamayo 
282 12/04/2010 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
283 12/04/2010 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
284 12/04/2010 Acomiadament personal Alcalde 
285 12/04/2010 Autorització empresa plaça Pere Llauger Prim, xx Sílvia Tamayo 
286 12/04/2010 Canvi de nom restaurant avinguda Maresme, xx Sílvia Tamayo 
287 12/04/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
288 12/04/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
289 12/04/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
290 12/04/2010 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
291 13/04/2010 Inst. pàrquing R. Dr. Manresa, cantonada rial dels Oms Sílvia tamayo 
292 13/04/2010 Aprovació subvencions conveni Alcalde 
293 14/04/2010 Despeses setmanals Alcalde 



 

 

Núm. Data Resum Signatura 
294 14/04/2010 Contractació balisament canal nàutic i línies de vida Alcalde 
295 14/04/2010 llicència primera ocupació Sant Cristòfol xx Òscar Figuerola 
296 15/04/2010 Renúncia nínxol Cati Forcano 
297 16/04/2010 Transmissió pàrquing Alcalde 
298 16/04/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 83722 Alcalde 
299 16/04/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 83841 Alcalde 
300 16/04/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 84402 Alcalde 
301 16/04/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 84430 Alcalde 
302 16/04/2010 Declarar inadmissible recurs expedient 83722 Alcalde 
303 16/04/2010 Liquidació pressupost 2009 Alcalde 
304 16/04/2010 Cessió envelat Ass. Cultural Flamenca de Canet de Mar Òscar Figuerola 
305 16/04/2010 Transmissió pàrquing Alcalde 
306 16/04/2010 Unió Civil Alcalde 
307 16/04/2010 Focs de Sant Pere 2010 Alcalde 

 
5.- 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 23.40 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


