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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
17 DE MARÇ DE 2004 

 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 22.05 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores 
Laureà Gregori Fraixedas 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Examen i aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives que 

regiran el concurs per a l’atorgament de l’explotació de quatre guinguetes al 
passeig marítim 

4)  Aprovació de la liquidació de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb materials, runes, contenidors i altres 

5)  Resolució dels expedients sancionadors de trànsit 
6)  Examen i aprovació de l’estat de comptes de les festes de Nadal, Cap d’any i 

Reis 
7)  Examen  i  aprovació  del  conveni  de  la  Primavera  de  les  Arts,  amb  els 

ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i 
Sant Vicenç de Montalt 

8)  Precs i preguntes 
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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 10 de 
març de 2004 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 DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  PROMOCIONS PLA  DE  GIRONA 
PER A L’ENDERROCAMENT EDIFICI A LA RIERA GAVARRA 72. 

 
Vista la instància presentada per Promocions Pla de Girona, amb la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’enderrocament edifici a la Riera Gavarra núm. 72. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de març de 2004, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova 
que es tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per a enderrocar 
l’edificació existent a la Riera Gavarra, 72. 

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de la Normativa vigent, per tant 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc. En qualsevol cas, però, 
abans de l’inici de les obres, caldrà retirar, i col·locar de nou posteriorment de forma 
provisional fins que no sigui possible la instal·lació definitiva, la placa amb el nom de 
carrer, les senyals de trànsit i tots els elements urbanístics que es puguin veure 
afectats per l’enderroc, seguint les indicacions del coordinador de serveis i de la policia 
municipal.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 15 de març de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la  Comissió de 
Govern en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a  Promocions Pla  de  Girona per  a 
l’enderrocament de l’edifici ubicat a la Riera Gavarra núm. 72, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Pedro Guillen, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
Aquesta  llicència  resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta-tècnica 
municipal. 

 
TERCER.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de quatre-cents setanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (475,87 €); 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent tres amb seixanta  amb trenta-sis cèntims 
(149,36 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens 
municipals la quantitat de cinc-cents noranta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims 
(593,64 €) Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
QUART.- De conformitat amb l’informe de la tècnica municipal, abans de l’inici de les 
obres, caldrà retirar, i col·locar de nou posteriorment de forma provisional fins que no 
sigui possible la instal·lació definitiva, la placa amb el nom de carrer, les senyals de 
trànsit i tots els elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’enderroc, 
seguint les indicacions del coordinador de serveis i de la policia municipal. 

 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS URGENT PER A LA 
CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE 4 GUINGUETES DE TEMPORADA AL 
PASSEIG MARÍTIM DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió de data 28 de gener de 2004 va prendre 
entre d’altres els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 2004 
redactat per l’enginyer municipal, el Sr. Antonio Mateos Hernández. 

 
SEGON.- Sol.licitar al servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, així com a la Demarcació 
de Costes de Catalunya, l’explotació dels serveis de temporada previstos i 
regulats en aquest pla d’usos de la platja de Canet de Mar per l’any 2004. 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de la concessió de l’explotació de 4 guinguetes de temporada al passeig 
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marítim de Canet de Mar que no precisin instal.lacions fixes d’acord amb l’art. 75 de la 
Llei de Costes i 111 del seu Reglament. 

 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
concurs per a la concessió de l’explotació de 4 guinguetes de temporada al passeig 
marítim de Canet de Mar i tenint en compte allò que es disposa al Reial decret 
legislatiu 2/2000, 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, així com el Reial decret 1098/2001, 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i la resta de disposicions legals vigents, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del concurs urgent 
per a la concessió de l’explotació de l’explotació de 4 guinguetes de temporada al 
passeig marítim de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 

 
PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGIRAN EL CONCURS PER TRÀMIT D’URGÈNCIA PER  A LA CONCESSIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ DE 4 GUINGUETES DE TEMPORADA AL PASSEIG MARÍTIM DEL 
TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 

 
1.- Objecte del concurs 

 
És objecte del present concurs per tràmit d’urgència l’atorgament de les autoritzacions 
municipals per a l’explotació temporal de 4 guinguetes de temporada al Passeig Marítim 
del terme municipal  de Canet de Mar, d’acord amb el que disposa l’article 53 i 75 de la 
Llei de Costes, de 29 de juliol de 1988 i al Pla d’Usos de temporada, aprovat per la 
Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de  data  28  de  gener  de  2004,  i  la  resta  de 
disposicions d’aplicació. 

 
L’eficàcia del present plec i de tot l’expedient de contractació restarà condicionada 
suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’Usos de Temporada a la 
platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a instància dels 
esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís municipal per algun dels 
serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, 
en els termes suspensius susdits. 

 
2.- Instal·lacions i condicions 

 
Les instal·lacions i condicions mínimes en què s’hagi de realitzar l’aprofitament per 
l’adjudicatari seran les assenyalades en l’article 111 del reglament general per a 
l’execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, al Pla d’Usos de temporada 
2004 i les que a continuació es detallen: 

 
a)  Les instal·lacions i serveis hauran de ser totalment desmuntables, quedant prohibit 

qualsevol element d’obra fixa. 
b)          No és permesa la publicitat. 
c)  Tenir  net  el  lloc  d’ocupació  autoritzat  i  desenvolupar  la  seva  activitat  sense 

molèsties als veïns amb sorolls, música i altres formes. 
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d) Tenir assegurança d’accidents pels usuaris. 
e)  Abandonar  i  deixar  lliure  i  buit  a  disposició  de  l’Ajuntament  al  termini  de  la 

temporada els béns de domini públic ocupat. 
f) L’Ajuntament  es  reserva  la  facultat  d’anul·lar  les  autoritzacions  o  variar  els 

emplaçaments de les instal·lacions dintre de cada platja si així ho requereix el Pla 
d’Ocupació de temporada que s’aprova cada any pel Servei de Costes de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el Servicio de Costas del Ministeri de Foment. 

g)  L’incompliment  dels  anteriors  condicionats  juntament  amb  els  assenyalats  en 
l’article 79 de la Llei de Costes determinaran la declaració de caducitat de l’autorització. 

 
3.- Termini 

 
L’autorització d’explotació dels serveis de temporada comprendrà la temporada d’estiu 
de 2004, des de que es formalitzi l’autorització a favor de l’adjudicatari, i fins al 30 de 
setembre. 

 
És obligació dels adjudicataris desmuntar i deixar lliure i buit els espais utilitzats i que 
són objecte d’aquestes autoritzacions temporals, en finalitzar el termini de l’autorització, 
i en tot cas, abans del 31 d’octubre. 

 
4.- Serveis objecte de concurs, tipus de licitació i condicions econòmiques 

 
La relació dels serveis de temporada que surten a concurs i el tipus de licitació, que no 
inclou el cànon d’ocupació fixat per enguany pel Ministerio de Medio Ambiente, i 
millorables a l’alça són els següents: 

 
Guingueta número 4 

 
Situació: Platja de Canet 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Preu mínim de sortida: 1.803,04 €. 

 
Guingueta núm. 5 

 
Situació: Platja de Canet 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Preu mínim de sortida: 1.803,04 €. 

 
Guingueta núm. 6 

 
Situació: Platja de Canet 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Preu mínim de sortida: 1.803,04 €. 

 
Guingueta núm. 7 

 
Situació: Platja de Canet 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Preu mínim de sortida: 1.803,04 €. 
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5.- Procediment de selecció 
 

Els criteris a tenir en compte per a l’adjudicació seran els següents: 
 
a)  Haver  estat  titular  d’una  autorització  d’algun  servei  de  platja  dins  del  període 

comprès entre les temporades 1998 a 2003 i estar al corrent de pagament tant del 
cànon d’aquest període com d’altres impostos i taxes municipals: 1 punt per any amb 
un màxim de 3 punts. 

b) Qualitat i característiques tècniques de la instal·lació: 2 punts. 
c) Oferta econòmica, fins a 10 punts. 
d) Suggeriments o propostes de millora del servei o entorn: 5 punts. 

En cas d’igualtat de puntuació, la llicència o autorització s’adjudicarà a les persones 
que ho han explotat més temps durant el període esmentat anteriorment. 

 
6.- Fiances 

 
La  fiança  provisional  per  prendre  part  al  concurs  es  xifra  en  150,25  €  que  serà 
retornada als licitadors després de l’adjudicació. 

 
La fiança definitiva serà de 1.502,53 € pels adjudicataris de totes les guinguetes. 

 
7.- Tràmits per a la licitació 

 
Les proposicions per optar a aquest concurs es presentaran al registre d’Entrada 
d’aquest Ajuntament en el transcurs del termini de 8 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en les hores d’oficina. 

 
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, on quedi perfectament 
identificada la persona física o jurídica licitadora, i amb les inscripcions i continguts 
següents: 

 
SOBRE A:  “Documentació administrativa per a prendre part en el concurs urgent per a 
la concessió de l’explotació de 4 guinguetes de temporada al Passeig Marítim del terme 
municipal de Canet de Mar” i anirà signada pel licitador. La sol·licitud s’ajustarà al 
següent model: 

 
“ En/Na ...................., amb D.N.I. núm. ............., veí/na de .................... amb domicili 
a...... i núm. de telèfon ........., actuant en nom propi (o en representació de ) fa constar 
que, assabentat/a del contingut del Plec de Condicions econòmicoadministratives que 
han de regir el concurs per a la concessió de l’explotació de 4 guinguetes de temporada 
al Passeig Marítim del terme municipal de Canet de Mar, es compromet al compliment 
estricte de les obligacions inherents a l’atorgament de la llicència per a l’explotació de 
........., oferint la quantitat de ..................€ (en lletres). 

 
A la  plica, a més de la proposició signada i rubricada pel sol·licitant, contindrà la 
documentació següent: 

 
a)  Fotocòpia del DNI del sol·licitant, o en cas de no actuar en nom propi, poder 

notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant, degudament bastantejat. 
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b)  Declaració  expressa  d’acceptació  d’aquestes  bases  i  de  les  obligacions  que 

imposen. 
c)  Declaració responsable de no trobar-se afectat de cap prohibició per contractar 

conforme als articles 15 a 20 de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
amb manifestació expressa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social en els termes de l’article 79.2 TRLCAP. 

d) Resguard acreditatiu d’haver constituït la fiança provisional. 
e)  Compromís de fer efectiu el cànon corresponent a l’ocupació de domini públic 

liquidat pel MOPMA o la Generalitat. 
f)  Declaració responsable d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat que es 

pogués derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i perjudicis causats a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requerís la prestació, en els termes 
de l’article 97 TRLCAP. 

 
SOBRE B: “Oferta econòmica i referàncies tècniques per prendre part en el concurs 
urgent per a la concessió de l’explotació de la guingueta  núm. ----- ubicada a la zona 
del passeig marítim del Terme Municipal de Canet de Mar.” 

 
La documentació que ha de contenir és la següent: 

 
a)  La proposició econòmica degudament signada pel proponent, de conformitat amb 

el model que s’adjunta en aquest Plec com a Annex núm. 1. 
b)  Memòria en la què constin els mèrits dels oferents, així com les característiques 

dels elements a utilitzar pel servei. 
c)  Declaració responsable d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat que es 

pogués derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i perjudicis causats a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requerís la prestació, en els termes 
de l’article 97 TRLCAP. 

 
8.- Obertura de pliques 

 
1. L’obertura de pliques tindrà lloc el dia hàbil següent al de venciment del termini 
d’admissió de pliques, excepte si és dissabte, que l’obertura es passaria al dia hàbil 
següent immediat, a les 13 hores, a la Sala de reunions annexa a l’Alcaldia. 

 
2. La mesa de contractació estarà integrada per: 

 
- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- La regidora de Medi Ambient. 
- El secretari de l’Ajuntament. 
- L’interventor. 
- Actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de contractació. 

 
9.- Adjudicació definitiva 

 
La Junta de Govern Local acordarà l’adjudicació definitiva dins dels 3 mesos 
subsegüents a la data d’obertura de les pliques, en els termes de l’article 89 TRLCAP, 
si bé en cap cas, es produirà aquesta adjudicació abans que s’haguessin obtingut els 
permisos pertinents dels organismes competents. 
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Efectuada l’adjudicació definitiva, es requerirà al titular de l’autorització perquè en el 
termini de quinze dies naturals a partir de la notificació de l’acord, presenti el document 
conforme ha constituït la fiança definitiva. Així mateix, se’l citarà perquè en el dia i hora 
que se l’indiqui, concorri a retirar l’autorització. Si no atengués aquests requeriments i 
no complís els requisits per a l’execució del contracte, o impedís que es formalitzi en el 
termini assenyalat, l’autorització quedarà de ple dret sense efecte, amb les 
conseqüències previstes a la legislació vigent. 

 
10.- Termini de garantia 

 
El termini de garantia serà d’un mes a comptar des de l’acabament de l’autorització de 
l’explotació. 

 
ANNEX I 

MODEL DE PROPOSICIÓ 

El Sr./Sra. ...................................., amb domicili a .............................., de ...................., 
CP ............. i DNI núm. ........................ expedit a ..................... en data ................., en 
nom  propi  (o  en  representació  de  .................  com  acredito  per  ......................) 
assabentat de la convocatòria per a l’adjudicació de la concessió per a l’explotació de 4 
guinguetes de temporada a la zona del Passeig Marítim de Canet de Mar, anunciada al 
Diari Oficial de la Generalitat núm. .... de data ........, prenc part en el mateix 
comprometent-me a fer ús del domini públic i a instal.lar una guingueta de temporada 
de conformitat amb el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives que accepto 
íntegrament,  AIXÍ  COM  A  LES  DISPOSICIONS  LEGALS  QUE  LI  SIGUIN 
D’APLICACIÓ, I PARTICULARMENT LES CONDICIONS establertes als plecs de 
condicions generals i particulars, aprovats per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient de 
data 3 de maig de 2002. 

 
Oferto, per al supòsit de resultar adjudicatari de la concessió de la guingueta núm. ....., 
la quantitat de .............. (en lletres i números). 

 
Em comprometo a complir, envers el personal que contracti, les normes contingudes en 
la legislació laboral vigent en cada moment i garanteixo a l’Ajuntament de Canet de Mar 
la total indemnitat, fins i tot subsidiària, en aquesta matèria. 

 
(A emplenar només en el supòsit de concórrer a més d’un establiment): 

 
Manifesto que concorro també a la present licitació per a les guinguetes núm.. .... i núm. 
....., i que per al supòsit de resultar adjudicatari de més d’una, estableixo l’ordre de 
prioritat següent: 

 
1. Guingueta núm. ..... 
2. Guingueta núm. ..... 
3. Guingueta núm. ..... 
4. Guingueta núm. ..... 

 
(Lloc, data i signatura del proponent) 
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SEGON: Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a l’adjudicació 
d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat. 

 
TERCER: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, o 
membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució del present 
acord. 

 
4.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, RUNES, ETC. 

 
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la Intervenció de 
Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i 
materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent al quart trimestre de 
l’exercici 2003. 

 
Atès  que  han  estat  trobades  conformes,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, etc., 
corresponent al quart trimestre de l’exercici 2003, que corresponen als expedients 
núm. 103 al 135 ambdós inclosos, per un import total de 1.358,56 €, segons la relació 
següent: 

 
Relació ocupació via pública amb 

mercaderies, materials construcció, 
runes,tanques,etc. 4t trimestre 2003 

 
Contribuent Exp. Import 

JOMECE 103 6 
ARQUITECTON 104 12 

CONSTRCCIONS RIBALTA FARRÉ, SL 105 72 
INGAR. PROM IMMOBILIÀRIA 106 26 

CONSTRCCIONS NÚÑEZ SORIA, SL 107 48 
C. GARCÍA GINER 108 48 

INVERSIONES TÉCNICAS 2000, SL 109 70 
FCO. JAVIER CASAL CORRAL 110 100 

CONSTRUCCIONES BONERA, SL 111 47 
BENATTIDOR, SL 112 191 
FERROGAVA, SA 114 16 

P.XIRAU ESPÀRRECH 115 6 
PROM. IMM.SANT PARE, SL 116 85 

A. SUBIRANA I J. SALVÀ 117 28 
J.BOSCH CARQUÉS 118 7 

F. GONZÁLEZ ROCOSA 119 30 
GRUPO 5, SCP 120 53 
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E. SOLER BARBERÀ 122 44 
P.EZQUERRA VEGA 123 46 

G. GONZÁLEZ 124 63 
LL. GONZÁLEZ LLANOS 125 45 

GATARE, SL 127 98 
W. HEDRIK HUISMAN 128 111 

FORCAD 2002, SL 131 45 
P. CAMPENY DE LA FLOR 132 44 
C. AMATLLER XAMPENY 135 18 

 total 1359 
 

No liquidables 
Contribuent Exp Import 

C.LÓPEZ 113 5 
F. ORTIZ REDONDO 121 4 

J. MESTRES NUALART 126 4 
J. ROS PUJAL 129 1 

M.A. MILLAN UTRILLA 130 1 
VÍCTOR JOSÉ RODRÍGUEZ 133 1 

 
SEGON.-  Notificar  aquestes  liquidacions  a  les  persones  interessades a  l’  efecte 
oportú. 

 
5.- RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXPEDIENTS SANCIONADORS TRÀNSIT 

 
Vistes les denúncies formulades pels agents de la Policia Local de Canet de Mar, que 
comencen amb  el  núm.  d’expedient 052678 i  finalitzen amb  el  núm.  d’expedient 
055376. 

 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent a la notificació del 
butlletí de denúncia s’han presentat diferents escrits d’al·legacions, el núm. d’expedient 
dels quals és el següent: 

 
Núm. Expedient Núm. Expedient Núm. Expedient Núm. Expedient 
052678 053161 054353 054354 
054507 054665 054667 054754 
054823 054856 054862 054952 
055025 055091 055099 055100 
055178 055217 055298 055309 
055331 055342 055376 --------- 

 
Vistos  els  informe-proposta  emesos  per  l’Inspector  en  Cap  de  la  Policia  Local, 
Instructor de Sancions, aprovat per Decret de data 16/09/03, en els quals es proposen 
estimar i desestimar aquestes al·legacions i que en la seva part dispositiva s’informa: 
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Expedient 052678 - Sol·licita la anul·lació de la sanció per: 
1.- No haver rebut cap prova (fotografia) perquè es pugui comprovar que era el seu 
vehicle. 
2.- Impugna per defecte de prova donat que la sanció s’ha efectuat mitjançant video, 
no existint cap llei que permeti sancionar mitjançant video. 
3.- Que la denúncia ha prescrit donat que ja han passat tres mesos. 
4.- La llei estableix que a partir de la resolució administrativa un any per procedir al 
cobrament de la sanció. 
5.- Les notificacions hauran de ser cursades en el termini de deu dies a partir de la 
data en que l’acte hagi estat dictat. 
6.- No es fa constar el tipus de cinemòmetre que es va utilitzar per denunciar. 
L’expedient ha caducat per haver superat el termini establert per resoldre i notificar. 
Es desestima pels següents motius: 
1.- No es van fer fotografies. Cal esmentar que els agents de l’autoritat tenen el principi 
de veracitat, llevat proves que diguin el contrari, en la que és l’infractor el que ha de 
demostrar les proves i no l’agent. 
2.- La denúncia no es va realitzar mitjançant video. Va ser l’agent que va poder 
comprovar les infraccions comeses per l’infractor. 
3.- No existeix prescripció donat que la denúncia al no poder ser lliurada personalment 
va ser publicada al BOP del 30/08/03. 
4.- La denúncia és de data 17/06/03. 
5.-   Segons l’article 63.2 de la Llei 30/92, el defecte de forma només determina la 
anul·labilitat quan l’acte no tingui els requisits indispensables per aconseguir el seu fi o 
doni lloc a la indefensió dels interessats, cosa que en aquest cas no es dóna cap dels 
dos supòsits. 
6.- No s’especifica el tipus de cinemòmetre donat que no és una infracció per velocitat 
sinó per conducció negligent, com creuar línies contínues de la N-II. 

 
Expedient 053161 - sol·licita sigui retirada la denúncia per no haver estat notificat i 
sol·licita dades de la persona que suposadament va refusar la notificació, dades del 
carter així com dia i hora de la primera notificació i el mateix amb la segona notificació. 
Es desestimen les al·legacions pels següents motius: 
Atès que, l’avís de la denúncia es va intentar realitzar per part de correus en dates 19 i 
28/9/03 a les 12:30 i 12:00 hores respectivament amb resultat negatiu i va ser publicat 
al BOP del 31/10/03 amb el que l’expedient queda degudament notificat 
administrativament. 
Atès que l’avís de sanció va ser rebut per la seva filla amb DNI xxxxxx el dia 
11/12/03. 

 
Expedient 054353 - sol·licita sigui retirada la denúncia per no ser cert que el seu 
vehicle estigués estacionat sobre la vorera sinó que va realitzar una parada durant un 
temps inferior a dos minuts. 
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Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats, donat que el 
vehicle va ser denunciat a les 20:30 hores i ja havia estat vist estacionat amb 
anterioritat, motiu pel qual no és cert que solament hagués estat dos minuts. 

 
Expedient 054354 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va deixar el vehicle 
al lloc per haver a anar a una urgència. 
Atès que, les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, donat que, 
segons informe de l’agent no té cap inconvenient en que sigui retirada la denúncia 
vistes les al·legacions presentades per la denunciada i no ocasionar perill a la 
circulació. 

 
Expedient 054507 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets 
vostè no estava a Canet i a més l’hora de la denúncia no correspon a cap protecció 
escolar. 
Atès que, les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, donat que, 
existeix error de forma en la transcripció de l’hora del fets, s’havia de posar 13:40 
hores i no 01:40 com posa al butlletí de denúncia. 

 
Expedient 054665 - sol·licita sigui retirada la denúncia perquè vostè no va envair la 
línia groga i demana se li informi quina infracció va cometre. 
Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats, donat que el 
vehicle  va  ser  denunciat  per  ocupar  la  vorera  i  la  calçada,  per  proximitat  a  la 
intersecció on els vehicles realitzen el canvi de sentit i el tram està reforçat amb línia 
groga longitudinal contínua. 

 
Expedient 054667 - sol·licita sigui retirada la denúncia perquè va deixar el vehicle al 
lloc perquè plovia i no hi havia cap altre estacionament. 
Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats, donat que el 
vehicle  va  ser  denunciat  per  estar  estacionat  en  zona  de  càrrega  i  descàrrega 
dificultant les feines de vehicles comercials. 

 
Expedient 054754 – Sol·licita es torni a revisar l’expedient, donat que va ser l’Inspector 
de Policia qui li va autoritzar a estacionar al lloc durant uns dies. 
Atès que les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, per raons 
atendibles. 

 
Expedient 054823 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia ja que el vehicle estava al lloc 
per estar avariat. 
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Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats donat que el 
vehicle va estar al lloc com a mínim una hora sense cap tipus de senyalització de 
perill. 

 
Expedient 054856 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va parlar amb un 
agent d’aquesta Policia Local el qual li va donar autorització per estacionar al lloc, 
perquè suposadament es tractava només de 5 minuts. 
Atès que segons informe de l’agent es va ratificar en els fets denunciats, quan vostè va 
fer  al·legacions, donat  que  el  vehicle  va  estar  al  lloc  més  temps  de  l’autoritzat 
provocant que els vehicles comercials no poguessin realitzar les seves tasques a la 
zona destinada per a la càrrega i descàrrega. 

 
Expedient 054862 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que no va estacionar 
sinó que va fer una parada per acompanyar a una persona impedida al portal del seu 
domicili. 
Atès que segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats donat que el 
vehicle es trobava aturat i el conductor absent, motiu pel qual no es pot considerar una 
parada, sinó un estacionament. 

 
Expedient 054952 – Informa que va parlar amb l’agent indicant-li que cobrés tot, és a 
dir, la grua i la denúncia i que ara ha rebut notificació de denúncia. 
Atès que segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats, en els quals 
vostè també està d’acord, i que el dia dels fets només es van cobrar les taxes per 
l’enganxi (33 EUR) i va quedar pendent la denúncia. 

 
Expedient 055025 – Informa que al no haver-hi aparcament a la població sol·licita 
l’anul·lació de la denúncia. 
Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats, donat que el 
vehicle estava estacionat a la zona de càrrega i descàrrega dificultant les feines dels 
vehicles comercials. 

 
Expedient 055091 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que té problemes de 
mobilitat i solament va deixar el vehicle per fer unes gestions. 
Atès que, les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, per raons 
atendibles. 

 
Expedient 055099 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que al no ser veí de 
Canet i desconèixer la població va estacionar al lloc pensant que ho deixava bé. 
Atès que, segons informe de l’agent  es ratifica en els fets denunciats, donat que el fet 
de no ser de Canet no eximeix el compliment de la senyalització circumstancial. A més 
a banda d’estacionar en un lloc prohibit, va realitzar una altra maniobra denunciable, 
com va ser passar una cruïlla fent marxa enrera. 

 
Expedient 055100 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat el dia i hora en el que va 
deixar el vehicle al lloc. 
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Atès que, les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, per raons 
atendibles. 

 
Expedient 055178 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que per motius de la 
seva feina va deixar el vehicle per realitzar uns treballs de descàrrega però que per 
unes visites al seu establiment va trigar una mica més del compte. 
Atès que, segons informe de l’agent  es ratifica en els fets denunciats, donat que va 
ser denunciat perquè el lloc està senyalitzat i reservat per les tasques de l’obra del 
mateix carrer, i en aquell moment va venir un camió per descarregar, i que en cap 
moment es va observar que vostè estigués realitzant tasques de descàrrega. 

 
Expedient 055217 - sol·licita li sigui retirada la denúncia i tornat l’import de les taxes de 
retirada de grua, donat que va estacionar correctament a la plaça num. 16 del parquing 
de ca l’Eusebi. 
Atès que, segons informe de l’agent  es ratifica en els fets denunciats, donat que vostè 
va ésser denunciat per impedir la posta en circulació d’altres vehicles i obligar a fer 
maniobres al demés usuaris. Ningú està qüestionant si vostè estava o no estava ben 
aparcat, motius pels quals la denúncia i retirada van ésser procedents a tots els 
efectes. 

 
Expedient 055298 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que viu i treballa a uns 
metres del lloc on va ser denunciat i que va trigar una mica més del compte. 
Atès que, va ser denunciat perquè el lloc està senyalitzat i reservat per les tasques de 
l’obra del mateix carrer, i en aquell moment va venir un camió per descarregar. 

 
Expedient 055309 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que no tenia constància 
dels senyals. 
Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats donat que abans 
d’estacionar s’ha de cerciorar si es pot, al lloc hi ha senyal que ho prohibeix. La 
denúncia ha estat a requeriment del personal de l’obra on hi havia un camió que havia 
de realitzar les tasques de descàrrega de material. 

 
Expedient 055331 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que té problemes de 
mobilitat i el temps d’estacionament va ser molt breu. 
Atès que, les al·legacions efectuades pel denunciat poden estimar-se, per raons 
atendibles. 

 
Expedient 055342 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va estacionar al lloc 
solament el temps d’entrar a un supermercat. 
Atès que, segons informe de l’agent les al·legacions efectuades pel denunciat poden 
estimar-se, perquè va comprovar que és cert que el denunciat va retirar el vehicle de 
seguida. 

 
Expedient 055376 - sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que al no haver 
estacionaments el va deixar un moment al lloc. 
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Atès que, segons informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats donat que el 
vehicle impedia la sortida d’altre vehicle i va ser requerit per la conductora afectada. 
Que es va sol·licitar el servei de grua després de no localitzar el titular del vehicle mal 
estacionat. 

 
Vist allò que es disposa als art. 10 i concordants del Reglament del procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
aprovat per Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, així com l’article 13.2 del Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, a proposta de l’Inspector en Cap de la Policia Local, 
com a   Instructor de Sancions, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Estimar els escrits d’al·legacions i, per tant, deixar sense efecte, els 
expedients sancionadors incoats, corresponents a les denúncies següents dels agents 
de la Policia Local de Canet de Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
054354 30,05 055091 30,05 
055100 30,05 055331 30,05 
055342 30,05   

 
SEGON.- Desestimar els escrits d’al·legacions i, per tant, sancionar amb una multa 
pecuniària d’acord amb el quadre de sancions, els expedients sancionadors incoats, 
corresponents a les denúncies següents dels agents de la Policia Local de Canet de 
Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
053161 30,05 054353 30,05 
054665 30,05 054667 30,05 
054823 30,05 054862 30,05 
054952 30,05 055025 30,05 
055099 30,05 055178 30,05 
055217 60,10 055298 30,05 
055309 30,05 055376 30,05 

 
TERCER.- Estimar els Recursos de Reposició i, per tant, deixar sense efecte, els 
expedients sancionadors incoats, corresponents a les denúncies següents dels agents 
de la Policia Local de Canet de Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
054507 30,05 054754 30,05 

 
QUART.- Desestimar els Recursos de Reposició i, per tant, sancionar amb una multa 
pecuniària d’acord amb el quadre de sancions, els expedients sancionadors incoats, 
corresponents a les denúncies següents dels agents de la Policia Local de Canet de 
Mar: 
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Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
052678 72,12 054856 30,05 

 
CINQUÈ.- Trametre els expedients sancionadors corresponents a les denúncies per 
les quals no s’han presentat al·legacions o que han estat desestimades a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona a l’objecte que es procedeixi al cobrament de les sancions en 
la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 
6.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES FESTES DE NADAL, CAP D’ANY I REIS 

 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a l’organització de 
les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, que consisteixen en una sèrie d’activitats 
festives i lúdiques com són els tallers de Nadal, les actuacions infantils, el Caga Tió, la 
Nit de Cap d’Any, etc, essent el detall d’ingressos i despeses el següent: 

 
DESPESES     ....................................................................................................  20.672,94 

 
NADAL ............................................................................................................. 9.172,01 
CAP D’ANY ...................................................................................................... 8.429,79 
REIS    ................................................................................................................   3.071,14 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
APROVAR el present estat de comptes, corresponent a l’organització dels actes 
programats dins les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, autoritzant la despesa global 
de vint mil sis cents setanta dos euros i noranta quatre cèntims d’euro  (20.672,94 €) 
amb càrrec a la partida 226.07.451 del vigent pressupost. 

 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ DE CONVENI DE LA PRIMAVERA DE LES ARTS AMB 
ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT, CALDES 
D’ESTRAC, SANT ANDREU DE LLAVANERES, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 
SANT ISCLE DE VALLALTA, SANT POL DE MAR I SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
Atès que durant els mesos de març, abril, maig i juny d’enguany es realitzarà un 
festival de les arts escèniques anomenat Primavera de les Arts als pobles d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de 
Montalt. 

 
Atès que la coordinació del festival Primavera de les Arts és realitza des de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt des d’on es gestiona la publicitat i els actes de protocol 
que es deriven del festival. 
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Atès que es voluntat de la Regidoria de Cultura d’aquest ajuntament continuar formant 
part d’aquest festival. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de referència el text del qual és el següent: 

 
“A Arenys de Munt, 28 de març de 2004, es reuneixen: 

 
D'una part el senyor   Miquel Rubirola i Torrent, amb DNI núm. xxxxx, alcalde 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 
D'una part el senyor Joan Rangel i Tarrés, amb DNI núm. xxxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

 
D'una part el senyor Joaquim Mas i Rius, amb DNI núm. xxxxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
D'una part el senyor Víctor Ros i Casas, amb DNI núm. xxxxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
D'una part el senyor Jaume Borrell i Puigvert, amb DNI núm. xxxxxxxx, alcalde 
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 

 
D’una  part  el  senyor Eduard Turon  i  Mainat, amb  DNI  núm.  xxxxxxx, 
alcalde de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

 
D’una part el senyor Manuel Mombiela i Simón, amb DNI núm. xxxxxxx, 
alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

 
D’una part el senyor Lluís Bisbal i Pujol, amb DNI núm. xxxxxxx, alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt . 

 
D’altra el Sr. Andreu Majó i Roca, amb DNI núm. xxxxxxx, alcalde de 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt. 

 
CONVENI 

 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, tal i com ho va fer el passat exercici 
2003 coordinarà, a través de la Regidoria de Cultura, durant l’any 2004, els 
temes relacionats amb la publicitat i difusió del Cicle  “Primavera de les Arts (5a 
temporada)”, que engloba els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt. 

 
Segon.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt gestionarà i assumirà les despeses 
derivades dels actes protocol·laris de presentació del Cicle. 
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Tercer.- Que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta gestionarà i assumirà les 
despeses derivades dels actes protocol·laris de cloenda del Cicle. 

 
Quart.- Que les anteriors despeses protocol·làries es distribuiran entre els 
diferents municipis signants, els quals col·laboraran en aquestes en l’import que 
resulti de l’aplicació dels barems establerts a la clàusula 7a. 

 
Cinquè.- Que el pagament de les esmentades col·laboracions es farà efectiu en 
el termini de seixanta dies des de la presentació dels justificants de les despeses 
al registre general de cada Ajuntament. 

 
Sisè.- Que en el cas que  l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a coordinador del 
Cicle,  aconsegueixi  suport econòmic provinent d’entitats públiques o privades 
per a finançar els costos de publicitat i difusió, la quantia de l’esmentat suport es 
distribuirà proporcionalment a cadascun dels municipis, segons els barems 
establerts a la clàusula 7a. 

 
7a.- Que el barem aplicable als municipis es determina en funció de la població 
del darrer padró oficialment aprovat, resultant els següents %: 

 

Arenys de Mar 13.431 habitants 24,6 % sobre el total 
Arenys de Munt 6.977 habitants 12,8 % sobre el total 
Caldes d’Estrac 2.310habitants 4,2 % sobre el total 
Canet de Mar 11.722 habitants 21,4 % sobre el total 
Sant Andreu de Llavaneres 8.450 habitants 15,5 % sobre el total 
Sant Cebrià de Vallalta 2.195 habitants 4,0 % sobre el total 
Sant Iscle de Vallalta 995 habitants 1,8 % sobre el total 
Sant Pol de Mar 4.276 habitants 7,8 % sobre el total 
Sant Vicenç de Montalt 4.326 habitants 7,9 % sobre el total 

 

8a.- El present conveni tindrà validesa durant l’any 2004 i podrà prorrogar-se per 
anys naturals sempre que així ho acordin les parts de manera expressa. 
Totes les parts es ratifiquen i s'afermen en el contingut d'aquest conveni i en 
signen nou exemplars que s’emeten a un sol efecte. 

 
Signat: Miquel Rubirola i Torrent Signat: Joan Rangel i Tarrés 
Alcalde d’Arenys de Mar Alcalde de Caldes d’Estrac 

 
Signat: Joaquim Mas i Rius Signat: Víctor Ros i Casas 
Alcalde de Canet de Mar Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

 
Signat: Jaume Borrell i Puigvert Signat: Eduard Turon i Mainat 
Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta Alcalde de Sant Iscle de Vallalta 

 
Signat: Manuel Mombiela i Simón Signat: Lluís Bisbal i Pujol 
Alcalde de Sant Pol de Mar Alcalde de Sant Vicenç de Montalt 
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Signat: Andreu Majó i Roca 
Alcalde d’Arenys de Munt” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de la Primavera de les Arts amb els ajuntaments 
d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt. 

 
SEGON.- Aprovar les despeses de catxets, equipaments tècnics i publicitat de la 
programació d’enguany per una xifra de 8.494,40 € amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal vigent. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per a que signi tots els documents que es derivin d’aquest 
conveni. 

 
8.- 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 22.05 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas I Rius 


