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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

1 D’AGOST DE 2018 
 
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: 17.16 hores 
Hora que acaba: 18.44 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 25.07.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Donar compte de la relació de decrets del 16 al 22 de juliol de 2018 (números 

del 1007 al 1057) 
4) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25.07.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 25 de juliol de 2018 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten. 
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3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 16 AL 22 DE JULIOL DE 
2018 (NÚMEROS DEL 1007 AL 1057) 
 

Num. Data Títol 

DE1007/2018 16/07/2018 Contractació servei per la gestió de residus especials 

DE1008/2018 16/07/2018 Ocupació via pública Shopping Night – Associació 
Comerciants Canet Centre 

DE1009/2018 16/07/2018 Autorització festes diverses Càmping El Carro 

DE1010/2018 16/07/2018 Renúncia i nova adjudicació rehab. coberta Vil·la Flora 

DE1011/2018 16/07/2018 Renúncia titularitat nínxol núm. 15 

DE1012/2018 16/07/2018 Aprovació justificació subvencions esports 1/2017 

DE1013/2018 16/07/2018 La Gran Nit de la Sardana 

DE1014/2018 16/07/2018 Recurs reposició expedient sancionador trànsit 18-202953 

DE1015/2018 16/07/2018 Aprovació AD relació Q/2018/12 

DE1016/2018 16/07/2018 Incoació expedient sancionador civisme - HEF 

DE1017/2018 16/07/2018 Recurs reposició expedient sancionador gossos - JMCM 

DE1018/2018 16/07/2018 Incoació expedient sancionador civisme - APL 

DE1019/2018 16/07/2018 TRE 2018 039 relació de pagaments 

DE1020/2018 16/07/2018 Tarjeta aparcament senyora TMB 

DE1021/2018 16/07/2018 Recurs reposició expedient sancionador trànsit - 105549 

DE1022/2018 16/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-200944 

DE1023/2018 16/07/2018 Incoació expedient sancionador de civisme - FRB 

DE1024/2018 16/07/2018 Incoació expedient sancionador civisme - RPS 

DE1025/2018 17/07/2018 TRE 2018 041 obertura de compte corrent 

DE1026/2018 17/07/2018 Sopar barri Bodellers – senyor JP 

DE1027/2018 17/07/2018 Pròrroga contractes plans ocupacionals - Contractació i 
Urbanisme 

DE1028/2018 17/07/2018 Aprovació factures F/2018/41 fase ADO 

DE1029/2018 17/07/2018 Aprovació factures F/2018/42 fase O 

DE1030/2018 17/07/2018 Aprovació dietes i desplaçaments mes de juny 

DE1031/2018 17/07/2018 Anul·lació Decret 832/2018 

DE1032/2018 17/07/2018 Resolució expedient de responsabilitat patrimonial senyor 
OM 

DE1033/2018 17/07/2018 Paradeta Informativa ANC Territorial de Canet de Mar 

DE1034/2018 17/07/2018 Autorització festes càmping Victòria estiu 2018 

DE1035/2018 20/07/2018 Terrassa d’estiu 2018 L’Hostalet 

DE1036/2018 20/07/2018 Terrassa d’estiu 2018 Bar El Abuelo 

DE1037/2018 20/07/2018 Nomenament Mesa contractació subministrament i 
instal·lació RFID a la biblioteca municipal 
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DE1038/2018 20/07/2018 Sol·licitud tarjeta aparcament individual per a persones 
amb discapacitat senyor JTA 

DE1039/2018 20/07/2018 Autorització instal·lació carpa informativa Pdecat 

DE1040/2018 20/07/2018 Terrassa d’estiu 2018 bar Plaça 11 de Setembre, 13 

DE1041/2018 20/07/2018 Terrassa estiu 2018 El Món del Jabugo 

DE1042/2018 20/07/2018 TRE 2018 040 relació despeses ADOP 2T 

DE1043/2018 20/07/2018 Sopar a la Masoveria ACPO GEAXXI - JVR 

DE1044/2018 20/07/2018 Comunicació primera ocupació edifici carrer Santa Bàrbara, 
XX 

DE1045/2018 20/07/2018 Contractació servei control plagues de desratització 

DE1046/2018 20/07/2018 Comunicació primera ocupació d’edificis riera Gavarra, XX 

DE1047/2018 20/07/2018 Contractació subministrament de linòleum per la renovació 
del terra aula Escola Misericòrdia 

DE1048/2018 20/07/2018 Terrassa d’estiu 2018 Massamare 

DE1049/2018 20/07/2018 Contractació servei actuació Cobla marinada 21-07-18 

DE1050/2018 20/07/2018 Contractació servei actuació Cobla de Sabadell 21 i 28 
juliol 2018 

DE1051/2018 20/07/2018 Instal·lació Circ Kaos del 23 de juliol al 5 d’agost 

DE1052/2018 20/07/2018 TRE 2018 043 IVA 2T 2018 

DE1053/2018 20/07/2018 WTP – proposta sanció - 18/07/2018 

DE1054/2018 20/07/2018 WTP – acord incoació - 18/07/2018 

DE1055/2018 20/07/2018 Ordenació pagament IRPF juny 2018 

DE1056/2018 20/07/2018 WTP – incoació manca d’identificació - 18/07/2018 

DE1057/2018 20/07/2018 Incoació expedient sancionador de civisme senyora MHV 

[ 
4.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, 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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada 
per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
4.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 1114/2018, DE 
DATA 30 DE JULIOL DE 2018, DE DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1114/2018 de data 30 de juliol de 2018, el 
contingut del qual és el següent: 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1191/2016, de data 22 de novembre, es 
va acordar el següent: 

 
[...] 
 
CINQUÈ.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits legalment previstos, 
segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
 
1r. tinent d'alcalde: Pere Xirau i Espàrrech 
2n. tinent d'alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
3a. tinent d'alcalde: Raquel Serra Lerga 
4a. tinent d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
5è. tinent d'alcalde: Josep M. Masvidal Serra 
 
[...] 

 
Atès que, en funció del seu càrrec, els tinents d’alcalde poden substituir-me en les 
funcions de l’Alcaldia quan no pugui exercir el meu càrrec per causa d'alguna força major. 
 
Atès que des del dia 2 d’agost i fins al dia 2 de setembre de 2018, ambdós inclosos, no 
podré exercir les funcions del meu càrrec per no trobar-me al municipi. 
 
Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim 
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, pel present RESOLC: 
 
PRIMER.- Que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, primer tinent d'alcalde, em substitueixi 
des del dia 2 d’agost i fins al dia 2 de setembre de 2018, ambdós inclosos. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta resolució en la propera 
sessió que faci aquest òrgan col·legiat. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local es dona per assabentada: 
 
ÚNIC.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 1114/2018 de data 30 de juliol 
de 2018, de delegació de l’Alcaldia durant els dies 2 d’agost a 2 de setembre de 2018, 
ambdós inclosos. 
 
4.2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE TANCAMENT 
DE LATERALS I AMPLIACIÓ DE LA ZONA COBERTA DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA POLIVALENT AL CARRER TARRAGONA, S/N 
 
Atès que la pista actual queda parcialment descoberta, especialment pels laterals sud 
i oest, es produeixen entrades d’aigua puntuals, que poden ser importants segons la 
magnitud de les precipitacions, i que dificulten o impedeixen completament el 
desenvolupament de les activitats que s’hi duen a terme, augmentant alhora la 
perillositat per risc de relliscades i caigudes. 
 
Vist l’informe favorable núm. 39/2018, de data 1 d’agost d’enguany, emès per la 
secretària accidental de l’Ajuntament, que consta a l’expedient administratiu. 
 
Atès que segons disposa l’art. 37 del 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant 
ROAS), el procediment per a l’aprovació del projecte serà el següent:  
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1. Acord d’aprovació inicial 
2. Informació pública (mínim 30 dies) 
3. Aprovació definitiva 

 
Atès que segons disposa l’art. 231 de la Llei 9/2017, de 20 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant LCSP), l’aprovació del projecte 
correspondrà a l’òrgan de contractació excepte quan aquesta competència estigui 
específicament atribuïda a un altre òrgan per norma jurídica. En el present cas doncs, 
de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan 
competent és l’Alcaldia. No obstant mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, 
l’alcaldessa va delegar la competència per a la contractació dels procediments oberts 
en la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de tancament de laterals i 
ampliació de la zona coberta de la Pista Poliesportiva Polivalent al C/Tarragona, s/n, 
redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracte 
de cent noranta-nou mil cinc-cents quaranta-set euros amb noranta cèntims d’euro 
(199.547,90 €) IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web 
municipal (www.canetdemar.cat). 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, 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.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 
219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria. 
  
4.3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ I REFORÇ DE LA COBERTA I FORJAT DEL SOSTRE DE LA 
SALA DE PLENS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
 
Atès que, amb l’objectiu d’iniciar les actuacions necessàries per a la millora de la 
seguretat i estanquitat de la coberta i les golfes de l’edifici principal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per sobre de la sala de plens, mitjançant Decret núm. 516/2018, 
de 20 d’abril de l’Alcaldia, es va resoldre encarregar al senyor Antoni Valls i Solé la 
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, direcció facultativa 
i executiva de l’obra i coordinació de seguretat i salut per la rehabilitació i reforç de 
la coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici principal de 
l’Ajuntament. 
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Atès que en data 27 de juny de 2018 RE4498, el tècnic redactor ha fet entrega del 
projecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, de data 4 de juliol de 2018, 
que consta a l’expedient administratiu. 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 10 de juliol de 2018, que consta a 
l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe favorable núm. 40/2018, de data 1 d’agost, emès per la secretària 
acctal. de la Corporació. 
 
Atès que segons disposa l’art. 37 del 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant 
ROAS), el procediment per a l’aprovació del projecte serà el següent:  
 

1. Acord d’aprovació inicial 
2. Informació pública (mínim 30 dies) 
3. Aprovació definitiva 

 
Atès que segons disposa l’art. 231 de la Llei 9/2017, de 20 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant LCSP), l’aprovació del projecte 
correspondrà a l’òrgan de contractació excepte quan aquesta competència estigui 
específicament atribuïda a un altre òrgan per norma jurídica. En el present cas doncs, 
de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan 
competent és l’Alcaldia. No obstant mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, 
l’alcaldessa va delegar la competència per a la contractació dels procediments oberts 
en la Junta de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de rehabilitació i reforç de 
la coberta i forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, redactat per Antoni Valls i Solé, arquitecte, amb un pressupost d’execució 
per contracte de vuitanta-cinc mil euros (85.000,00 €), IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web 
municipal (www.canetdemar.cat). 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, 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.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 
219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de  
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mostreig i auditoria. 
 
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 18.44 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcalde accidental 
      
 
 
 
 
 
  


