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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
24 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: 22.00 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 Joan 
Fuentes Albareda 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)  Aprovació de despeses 
4)  Aprovació de retenció de crèdits 
5)  Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de març 
6)  Aprovació del compte de gestió de recaptació de tributs i multes de l’exercici 

2003 
7)  Aprovació de les factures de baixes i fallits de tributs municipals 
8)  Adequació de l’oferta pública de l’ocupació del 2004 
9)  Imposició de sancions per infraccions de trànsit 
10) Adjudicació del concurs per a l’explotació dels serveis de temporada a les 

platges de Canet de Mar 
11) 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 17 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 SL 
PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI D’HABITATGES ENTRE MITGERES A LA 
RIERA GAVARRA NÚM. xx 

 
Vista la instància presentada per l’entitat Promocions Pla de Girona SL, amb la qual 
sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’un edifici d’habitatges entre mitgeres a 
la Riera Gavarra núm. xx/Sta.Anna/V. De les Neus. 

 
Vist l’informe emès per  l’arquitecta tècnica municipal de data 19 de març de 2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes subsidiàries de 
planejament vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la 
normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
1 ÚS RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

MAGATZEM, OFICINES, 
SERVEIS, EQUIPAMENTS, 

GARATGES PARTICULARS I 
TALLERS 

Garatge, 3 
locals i 20 
habitatges 

2 FAÇANA MÍNIMA 6.50 m  > 6.50 m. 
3 ARM Riera Gavarra: 13.50 m. PB+3PP 

C/ Verge de les Neus i C/ Santa 
Anna: 10.00 m PB+2PP 

Riera 13.50 
m. 
Carrers 10.00 
m. 

4 ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB   > 3.00 m. 
5 PROFUNDITAT EDIFICABLE 12.00 m.   12.00 m. 
6 PROFUNDITAT EDIFICABLE PB TOTAL  total 
7 OCUPACIÓ SOTERRANI = PLANTA BAIXA   = planta baixa 
8 TEULA ÀRAB SI 
9 PENDENT COBERTA 30%   < 30 % 
10 ALÇADA SOBRE L'ARM <3.00 m   < 3m 
11 ASCENSOR si   si 
12 AMPLADA ESCALA ACCÉS 1 m   1 m. 
13 VENTILACIÓ SUPERIOR 1 m2   > 1 m2 
14 ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS 1.80 m   1.80 m 
15 DIPÒSITS DE RESERVA D'AIGUA -   - 
16 EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS separativa  ull 
17 VOL MÀXIM 1/10 o A- 
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18 SEPARACIÓ VOLADÍS A MITGERA >=V >=V 
19 DISTANCIA A VEÍ >3.00 m   - 
20 ALÇADA SOBRE VORERA 3.30 m   > 3.30 
21 VOL MÀXIM VOLADÍS POSTERIOR 1.20 m   1.00 m. 
22 DISTÀNCIA VOL A VEÍ POSTERIOR 3.00 m   - 
23 PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2  no cal   - 

APARCAMENT (MÍN. 5 PLACES)  Llicència d’activitat  SI 
24 DIMENSIONS PLACES 2.20X4.50  > 2.20x4.50 
25 PENDENT RAMPA 20%   20% 
26 PENDENT FINAL RAMPA 4%    4% 
27 VENTILACIÓ NATURAL SUP. 

util/20 
28 NÚM. MÀXIM PLACES SUP. 

util/20 

natural, mín. 5% (8%) sup. total    forçada 
 

27 

29 ALÇADA LLIURE >2.20 m    2.50 m. 
30 AMPLADA PORTA I RAMPA + de 5 

plac. 
3.50 m.   3.50/3.40 m. 

 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT No 
DECRET D’HABITABILITAT(259/2003) ull 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU Bàsic 

 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres, 
condicionada a presentar l’estudi de seguretat i salut i a la presentació i verificació del 
projecte executiu que haurà d’incorporar els següents punts: 

- Preveure l’evacuació separativa de les aigües pluvials. 
- Els dormitoris de la planta sotacoberta que no tinguin una alçada lliure sobre la 

superfície útil  amb un valor mitjà de 2.50 m. no podran ser considerats com a 
tals. 

- L’amplada mínima de la rampa  d’accés al garatge serà com a mínim de 3,50 
m. 

 
Per altra banda, recordar, que el garatge va destinat a l’exercici d’una activitat sotmesa 
a llicència, serà necessari per tant, obtenir la concessió prèvia o simultània de la 
llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir la referent a obres.” 

 
Atès que en data 18 de febrer d’enguany, el senyor Francisco Ortega Garcia, en nom i 
representació de Promocions Pla de Girona SL ha presentat la sol.licitud de permís 
municipal ambiental per a la legalització d’un aparcament privat al soterrani de l’edifici 
objecte de llicència d’obres, estant en tràmit d’informació venal en els termes i 
condicions que es desprenen de l’article 72.1.2.3 de l‘OA. 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 19 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 S.L. per a la 
construcció edifici d’habitatges entre mitgeres a la Riera Gavarra núm. xx/Sta. Anna/V. 
De les Neus, d’acord al projecte de l’arquitecte Pedro Guillen Cortés, 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 quaranta-un mil set-centes trenta-sis euros amb dinou cèntims 
(41.736,19 €); per taxes urbanístiques la quantitat de quinze mil cent vint-i-tres euros 
amb trenta-quatre cèntims (15.123,34 €); per drets de connexió a clavegueram sis- 
cents euros amb quaranta cèntims(600,40 €) i en concepte de garantia per respondre 
dels possibles danys en els bens municipals la quantitat de vint-i-sis mil nou-cents vint- 
i-sis euros amb cinquanta-set cèntims (26.926,57 €). 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 l’arquitecta-tècnica municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a presentar l’estudi de seguretat i salut i a la presentació i 
verificació del projecte executiu que haurà d’incorporar els següents punts: 

- Preveure l’evacuació separativa de les aigües pluvials. 
- Els dormitoris de la planta sotacoberta que no tinguin una alçada lliure sobre la 

superfície útil  amb un valor mitjà de 2.50 m. no podran ser considerats com a 
tals. 

- L’amplada mínima de la rampa  d’accés al garatge serà com a mínim de 3,50 
m. 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA PF PER A LA 
REFORMA I ADDICIÓ HABITATGE ENTRE MITGERES AL CARRER VERGE DEL 
PILAR NÚM. xx 

 
Vista la instància presentada per la senyora PF, sol.licitant llicència d’obres per a la 
reforma i addició d’habitatge entre mitgeres al carrer Verge del Pilar núm. xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 de març de 2004, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultat les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
1 ÚS RESIDENCIAL, 

COMERCIAL, 
habitatge 
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MAGATZEM, OFICINES, 
SERVEIS, 

EQUIPAMENTS, 
GARATGES I TALLERS 

2 FAÇANA MÍNIMA 4.50 m  6.95 m. 
3 ARM 10.00 m PB+2PP  8.97 m. 
4 ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB  Existent 
5 PROFUNDITAT 

EDIFICABLE 
6 PROFUNDITAT 

EDIFICABLE PB 

14.00 m  11.70 m. 

TOTAL (entre alineacions)  existent 

7 OCUPACIÓ SOTERRANI TOTAL  - 
8 TEULA ÀRAB Si 
9 PENDENT COBERTA 30%  < 30% 
1 ALÇADA SOBRE L'ARM <3.00 m  < 3m 
0 
1 ASCENSOR no 
1 
1 AMPLADA ESCALA ACCÉS 1 m  1 m. 
2 
1 VENTILACIÓ SUPERIOR 1 m2  - 
3 
1 ALÇADA DIVISÒRIES 
4 VEÏNS 
1 DIPÒSITS DE RESERVA 
5 D'AIGUA 
1 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
6 PLUVIALS 
1 VOL MÀXIM 1/10 o 
7 A-10 
1 PROJECTE 
8 BÀSIC/EXECUTIU 
1 ESTUDI SEGURETAT I 
9 SALUT 

1.80 m  - 
 

450 l  - 

separativa  Si 

- 

SI 

SI 

 
El projecte acompleix amb les limitacions de les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents. 
En conseqüència s'informa favorablement la sol·licitat de llicència d'obres.” 

 
Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 19 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. 
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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. 

 
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 la senyora PF per a la reforma i addició 
habitatge entre mitgeres al carrer Verge del Pilar núm. xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Francesc Bassas Alsina, 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 mil quatre-cents trenta-cinc euros amb onze cèntims (1.435,11 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-un 
cèntims (363,51 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en 
els  bens  municipals  la  quantitat  de  nou-cents  vint-i-cinc  euros  amb  vuitanta-vuit 
cèntims (925,88 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
2.3.-  ATORGAMENT  LLICÈNCIA  D’OBRES  AL  SENYOR  ADJ  PER  CANVIAR  
ÚS  DE  LOCAL  I  FORMACIÓ  HABITATGE  AL CARRER SANT JOSEP NÚM. xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor ADJ, amb la qual sol.licita llicència de canvi 
d’ús de local a habitatge a l’edifici ubicat al carrer Sant Josep núm. xx. 

 
Vist els informes emesos per  l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de febrer i 2 de 
març de 2004, el contingut dels quals és: 

 
“Revisat el projecte que acompanya la sol·licitud es constata que les obres que es 
pretenen realitzar consisteixen en la redistribució interior del local de planta baixa de 
l’edifici esmentat per destinar-lo a habitatge. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries, es comprova que la finca on es situa l’edifici es 
troba dins del sòl urbà i te el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 
“ordenacions en banda” subzona 2b ordenacions compactes”. 

 
En aquesta zona es permet l’ús residencial, i per tant seria possible el canvi d’ús de 
local a habitatge sempre i quan es fes la previsió de la corresponent plaça 
d’aparcament. 
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En el projecte esmentat anteriorment, s’indica que la reserva d’una plaça d’aparcament 
de nova creació, es fa a la promoció situada a la finca del carrer Girona, xx, que 
actualment es troba en fase de tramitació de la corresponent llicència d’obres majors 
(expedient 331 del 3 de desembre del 2003). 

 
En qualsevol cas, per tal de valorar correctament la proposta, caldria presentar el 
plànol de secció que defineixi clarament les alçades de la zona on s’actua.” 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta del plànol de 
planta i secció de l’habitatge proposat. 

 
Aquesta documentació complementa l’expedient. Tal i com ja es va indicar a l’informe 
redactat el 13 de febrer del 2004, en la zona on es volen fer les obres,  es permet l’ús 
residencial sempre i quan es faci la corresponent previsió d’una plaça d’aparcament. 
En el projecte presentat per a tramitar l’expedient, s’indica que la reserva d’una plaça 
d’aparcament de nova creació, es fa a la promoció situada a la finca del carrer Girona, 
xx. Aquest expedient es troba en fase de tramitació de la corresponent llicència 
d’obres majors (expedient 331 del 3 de desembre del 2003). 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència per a canviar l'ús 
de local a habitatge, condicionada a constituir, abans de l’inici de les obres, una 
càrrega real al Registre de la Propietat sobre el solar situat al C/ Girona, xx, en 
base a la qual, el mateix queda gravat, quan s’edifiqui, amb l’obligació de mantenir una 
plaça d’aparcament a més de les que correspongui en base al núm. d’habitatges.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 19 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. 

 
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 al senyor ADJ per canviar l’ús de local a 
habitatge a la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Sant Josep núm. xx,, d’acord al 
projecte de l’arquitecte Xavier Alcalde, sense perjudici de tercers i salvat el dret  de  
propietat. Aquesta llicència  resta  condicionada a  les  condicions generals 
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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 tres-cents vint-i-un euros amb setanta-sis cèntims (321,76 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de seixanta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (68,38 
€)  i  en  concepte  de  garantia  per  respondre  dels  possibles  danys  en  els  béns 
municipals la quantitat de dos-cents vint-i-un euros amb noranta cèntims (221,90 €). 
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 l’arquitecta tècnica municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a la inscripció registral de la condició especial de concessió 
de la llicència, abans de l’inici de les obres, sobre la finca situada al carrer Girona, xx, 
en base a la qual es farà constar que, quan s’edifiqui aquella finca, s’haurà de 
mantenir una plaça d’aparcament, a més de les que corresponguin en base al nombre 
d’habitatges. 

 
Aquesta condició especial de concessió de la llicència, de conformitat amb els articles 
307.4 i 309.3 LS/92, es farà constar mitjançant nota marginal, que tindrà una vigència 
indefinida, de conformitat amb l’article 73 del Reglament sobre inscripció en el registre 
de la propietat d’actes de naturalesa urbanística, aprovat per RD 1093/1997, de 4 de 
juliol (RHU), sense desplegar més efectes que els de la denominada publicitat notícia 
pura. Aquesta inscripció s’haurà de practicar, de conformitat amb l’establert als articles 
1.4, 2.2 i 74 RHU, en virtut d’instància del titular de la finca, a la que s’acompanyarà 
certificació administrativa expedida pel qui subscriu en la que constarà literalment 
l’acord adoptat que dóna lloc a la pràctica de la inscripció. 

 
La nota marginal no podrà cancelar-se fins que no s’aporti certificació municipal en la 
que consti que en l’edificació de la finca s’ha construït una plaça d’aparcament més 
respecte de les que corresponguin en base al nombre d’habitatges de l’edifici que 
s’acabi construint. 

 
 
 
 
 

3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 

Vista la relació de despeses de data 24 de març de 2004, per import de 24.173,71 
EUR, corresponent a la relació 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 del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2004, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 

 
8 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 24 de març de 2004, per import 
de 24.173,71 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
4.-APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
1338 A 1612 de la relació núm. 9/04 del pressupost ordinari, segons la relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 9/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al pressupost general de la corporació, per import de 82.329,58 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
DE GENER A 15 DE FEBRER DE 2004 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de gener fins al 15 de febrer de 2004 

 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2003 prorrogat per a l’any 2004 hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil dos-cents tretze euros amb onze 
cèntims (9.213,11 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de  gener a 15 de 
febrer de 2004. 
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SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents vuit euros amb noranta-set 
cèntims (1.208,97 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local, durant el mes de gener de 2004. Remunerar, així mateix, fins a la 
quantitat de cinc euros amb tretze cèntims (5,13 €), corresponents als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la brigada d’Obres i Serveis, des del 15 de gener a 15 de 
febrer de 2004. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents seixanta-set euros amb quatre 
cèntims (367,04 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de gener de l’any 2004. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2003, prorrogat per a l’any 2004. 

 
6.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I 
MULTES DE L’EXERCICI 2003 

 
Vistos els Comptes de la Gestió Recaptatòria de Tributs i de Gestió de Multes per 
infraccions de circulació, relatives a l’exercici de 2003, presentades per Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
Vistos  els  informes  favorables  de  l’interventor  municipal,  de  conformitat  amb  la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió recaptatòria, relativa a l’exercici de 2003 
corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així 
com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, amb el següent 
resultat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2003: 

 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2003 

• Rebuts: 0 
• Liquidacions 25.968,22 

 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2003. 

• Rebuts: 113.957,43 
• Certificacions 21.614,58 

 
SEGON.- Aprovar el Compte de la Gestió de multes de circulació relativa a l’exercici 
de 2003, amb el següent resultat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2003: 

 
- Pendent  de  cobrament en  data  31  de  desembre de  2003,  per  import  de 

105.437,34€. 
 

TERCER.- Que es notifiqui a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, aquest acord pel seu coneixement i efectes. 

 
7.- APROVACIÓ DE LES FACTURES DE BAIXES I FALLITS DE TRIBUTS 
MUNICIPALS 
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Vistos els expedients de baixa de tributs i de fallits, presentat per l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegat la gestió dels tributs locals d’aquesta 
Corporació, que es detalla: 

 
- BAIXES: 

 
- Fra. núm. 3030 de data 160204 per import de 1.275,45 Eur. 
- Fra. núm. 4001 de data 160204 per import de  600’- Eur. 

 
- FALLITS: 

 
- Fra. núm. 4008 de data 110304 per import de 5.820,40 Eur. 
- Fra. núm. 4011 de data 110304 per import de 5.496,35 Eur 

 
Atès que queda justificat amb la  documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposa les baixes, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de baixa de tributs, que a 
continuació es detalla: 

 
- Fra. núm. 3030 de data 160204 per import de 1.275,45 Eur. 
- Fra. núm. 4001 de data 160204 per import de  600’- Eur. 

 
SEGON.- Aprovar les factures de fallits que a continuació es detalla: 

 
- Fra. núm. 4008 de data 110304 per import de 5.820,40 Eur. 
- Fra. núm. 4011 de data 110304 per import de 5.496,35 Eur 

 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 

 
8.- ADEQUACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2004 

 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions locals, dins el 
primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop 
aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 

 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, que es 
transcriu a continuació: 

 
“En Josep Barberà i Boix i en Marcel·lí Pons i Duat, interventor de fons i secretari, 
respectivament, de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’Ajuntament de la vila de Canet 
de Mar corresponent a l’anualitat pressupostària 2004, emeten el següent 

 
INFORME 
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Primer.- L’OPO és la manera que té l’Ajuntament d’objectivar i preveure les 
seves necessitats de personal extern durant l’any, sempre i quan: 

 

 
 

a)  existeixi prèvia assignació pressupostària i 
b)  siguin places que no puguin ser cobertes pels efectius de personal existents. 

 
Segon.- La seva finalitat és merament informativa i, alhora, procurar l’objectivitat, 
la unitat i la transparència en els procediments de selecció de personal extern, 
recollint i publicant totes les places vacants que es consideri necessari cobrir 
durant l’anualitat pressupostària, encara que aquestes haguessin estat ja 
ofertades durant l’exercici anterior i, de forma irregular, com es veurà, no 
s’haguessin arribat a cobrir. 

 
Tercer.- L’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública (LMRFP), de naturalesa bàsica, és el que regula l'OPO. És 
per això que l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) estableix que les corporacions locals han de formular la 
seva OPO ajustant-se a la normativa bàsica estatal. Aquell article ha sofert una 
profunda evolució, ja que inicialment l'OPO: 

 
a)  l'integraven les places que no podien cobrir-se amb el personal existent. 
b)  havia de contenir totes les places dotades i vacants. 

 
Quart.- L’anterior sistema fou modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, a partir 
de la qual (baldament la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, 
s'hagi de realitzar d’acord amb l’OPO, conforme a l’article 91.2 LRBRL) 
l’Ajuntament ja no té cap obligació d’ofertar totes les vacants, sinó únicament les 
que cregui convenients. És en aquest mateix sentit que cal interpretar l’article 25 
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 
(TU), quan estableix que les necessitats de recursos humans (...) poden ser 
objecte d’OPO, i és també en aquest sentit que cal interpretar l'article 7 del 
reglament estatal d'ingrès i provisió de llocs de treball, aprovat per  RD 364/1995, 
de 10 de març, segons el qual l'OPO ve constituïda únicament per les vacants la 
cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici. Com destaca la 
millor doctrina (per tots Miguel Sánchez Morón i Joan Mauri Majós), aquesta 
discrecionalitat adquirida reflecteix l’actual tendència a controlar el volum de 
personal i àdhuc a reduir-lo. Així, l’OPO només ha d’abastar aquelles vacants 
que es prevegin cobrir en el corresponent exercici pressupostari, si bé, la seva 
aprovació i ulterior publicació obliguen a la convocatòria de les proves selectives 
d’accés. 

 
Cinquè.- La Llei 13/1996, de 30 de desembre, d’acompanyament, feu un pas 
més i declarà innecessari realitzar un concurs previ entre els que ja ostenten la 
condició de funcionaris (provisió de llocs de treball) abans de l’aprovació de 
l’OPO. 

 
Sisè.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou concepte 
de  taxa  de  reposició  d’efectius  (TRE),  amb  l’assenyalament  d’un  coeficient 
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màxim sobre l'OPO limitatiu de les places de nou ingrès i, correlativament, de les 
places susceptibles d'oferta. La Llei 61/2003, de 30 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2004, en el seu article 20 determina 
que durant l’any 2004 el nombre total de places de nou ingrés del personal del 
sector  públic  serà,  com  a  màxim,  igual  al  100  per  cent  de  la  TRE  i  es 
concentraran  en  els  sectors,  funcions  i  categories  professionals  que  es 
considerin  prioritaris  o  que  afectin  al  funcionament  dels  serveis  públics 
essencials. En el nostre àmbit, aquest criteri no s’aplicarà al personal de la 
Policia Local. 

 
Setè.- La Llei d’acompanyament per a l'exercici 2002 obligà a què les places 
ocupades  per  funcionaris  interins  s’haguessin  d’incloure  en  l’OPO 
immediatament posterior a la permanència d’un any de l’interí en el seu lloc, 
sense  perjudici  de  les  possibilitats  d’amortització  de  la  plaça  i  amb  l’única 
excepció de les places ocupades per interins en substitució de funcionaris amb 
dret a reserva de lloc de treball. Tanmateix, en base a la Llei 61/2003, per a 
l'exercici 2004, dins de l'anterior límit referit a la TRE, l’OPO inclourà tots els llocs i  
places desenvolupats per personal interí, nomenat o contractat en els dos 
exercicis anteriors, excepte aquells sobre els que existeixi una reserva de lloc o 
estiguin incursos en processos de provisió. Amb independència del que s'acaba 
de dir, es podran convocar els llocs o places que, estant dotats 
pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball o catàlegs, així 
com en les plantilles de personal laboral, es trobin desenpenyats interinament o 
temporal amb anterioritat a 1 de gener de 2002. 

 
Vuitè.- Durant l’any 2004 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, aquests nomenaments 
computaran a efectes de complir el límits màxim de la taxa de reposició d’efectius 
en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any següent a què es produeixi el 
citat nomenament. 

 
Novè.- La seva aprovació i publicació, de conformitat amb l’article 128.1 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) ha de 
tenir lloc en el termini d’un mes des de l’aprovació definitiva del pressupost i 
sempre  dins  del  primer  trimestre  de  cada  any  natural,  conforme  determina 
l’article 57 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol (RPSEL). 

 
Desè.- La publicació s’ha d’efectuar únicament al DOGC, conforme a l’article 
57.2 RPSEL, interpretació compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de 
juny, d’establiment de regles bàsiques i programes mínims en seu local. 

 
Onzè.- A mode de resum, es pot concloure el següent, respecte del marc jurídic 
actual referit a l’OPO: 

 
A)  l’Ajuntament, llevat que compti amb personal interí nomenat en els dos 

exercicis anteriors, no ha de publicar obligatòriament una OPO l'any 2004. 
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B)  l’OPO no té un valor jurídic merament informatiu sinó que constitueix un 
requisit necessari del procediment de selecció de personal. 

 
C)  l’OPO és un acte administratiu favorable que, baldament no crei drets, sí 

que crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per 
tant, l’OPO vincula l’administració que l’aprova. 

 
D)  respecte del personal laboral només cal incloure en l’OPO el de caràcter fix 

o permanent (ex. art. 18.1 RPSEL) i el personal de caràcter no permanent 
únicament quan es destini a llocs de treball reservats a personal laboral fix 
(ex. art. 19.1 i 97 RPSEL). 

 
E)  el personal interí també s’ha d’incloure a l’OPO sempre i quan aquesta 

tingui lloc abans de l’inici del procediment de selecció (ex. arts. 97 RPSEL, 
disposició addicional primera del RD 896/1991, de 7 de juliol i 128.2 TRRL). 

 
F)  a sensu contrario no és obligatori, per tant, incloure en l’OPO: 

 
- les places reservades a funcionaris de carrera i a personal laboral fix que, 
tot i vacants en la plantilla pressupostària, l’Ajuntament no consideri 
convenient proveir durant l’exercici, baldament es trobin cobertes per 
personal interí o laboral no permanent, amb l'excepció dels interins de la 
lletra a) anterior (ex arts. 18.4 LMRFP, 25 TU i 128 TRRL). 

 
- la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència 
prèvia de places previstes en la relació de llocs de treball (RLT) en general 
(ex art. 20.1 RPSEL) i, en particular: 

 
- els llocs de treball de temporada amb caràcter no habitual o per a tasques 
específiques de caràcter temporal amb jornada completa o parcial (ex art. 
16.2.d) RPSEL). 

 
- els llocs de treball de temporada amb caràcter habitual i amb jornada 
completa o parcial, sempre que l’entitat local no decideixi proveir-los amb 
personal de caràcter fix (ex arts. 16.2.c) i 18.3 RPSEL). 

 
- els llocs de treball de personal laboral, fix o temporal, i de personal interí 
que ja es trobessin convocats en el moment d’aprovar-se l’OPO. Aquesta 
regla val també pels funcionaris de carrera. 

 
- els nomenaments interins i els contractes laborals temporals, per efectuar 
substitucions de   personal amb dret a reserva de plaça o lloc de treball, o 
en el supòsit de vacants sobrevingudes (ex art. 59.3 RPSEL). 

 
G) l'OPO s’aprova dins del primer trimestre de l’any natural, un cop aprovat el 

pressupost de l’exercici de què es tracti i dins del mes següent a la seva 
aprovació. 
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H) si el pressupost s’aprova amb retard, res impedeix que l’OPO també 
s’endarrereixi més enllà del primer trimestre, sempre i quan el procès 
selectiu s’ultimi dins l’exercici pressupostari corresponent. 

 
I) la pròrroga del pressupost de l’any anterior impedeix aprovar una nova 

OPO; en canvi, és possible ampliar-la durant l’exercici prorrogat, sempre 
que es disposi de les corresponents places vacants i pressupostades. 

 
J)  en tot cas la publicació de l’OPO obliga a fer la convocatòria de les proves 

corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 
 

K) constitueixen l’OPO les places vacants, dotades pressupostàriament, de 
funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i 
la cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici 
pressupostari. 

 
L) ni les paces de personal eventual ni les reservades a funcionaris amb 

habilitació de caràcter estatal no s’han d’incorporar a l’OPO. 
 

M) la facultat de determinar les necessitats de recursos humans que no puguin 
ser cobertes   amb   els   efectius   existents   constitueix   una   potestat 
d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de 
govern de l’entitat, sense que existeixi l’obligació jurídica d’incorporar totes 
les places vacants i pressupostades a una OPO ni d’oferir-les a la provisió 
interna. 

 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, 22 
de març de 2004. 

 
Vist l’acord del ple municipal de data 17 de febrer de 2004 que, pel que fa a l’oferta 
pública d’ocupació 2004, declarà el següent. 

 
“VUITÈ.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de personal d’aquest Ajuntament, 
per a l’any 2004, que està continguda a l’annex III d’aquest acord, com a part 
integrant i que conté les places de nou accés”. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Interior, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Adequar l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable i 
a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les polítiques pròpies 
que  es  deriven  de  les  corresponents disponibilitats i  previsions pressupostàries i 
d’acord amb l’informe transcrit. 

 
SEGON.- En els termes precedents aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

FUNCIONARIS DE CARRERA 
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Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
General. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració General 

 
Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial, cap 
de Recursos Humans. 

 
Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic de Medi Ambient. 

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
General, subescala auxiliar. Número de vacants: Una. Denominació: Auxiliar 
administratiu 

 
Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Tres. 
Denominació: Agent 

 
PERSONAL LABORAL 

 
Nivell  de  titulació:  Batxillerat  superior/FP  II  o  equivalent.  Denominació  del  lloc: 
Administratiu. Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Graduat Escolar/FP I o equivalent. Denominació del lloc: Auxiliar 
Administratiu. Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Llicenciatura. Denominació del lloc: Tècnic de Promoció Econòmica. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell  de  titulació: Graduat escolar. Denominació del  lloc:  Oficial 1a.  construcció. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell  de  titulació: Certificat escolaritat. Denominació del  lloc:  Oficial  2a.  brigada. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Oficial 2a.  forja. Número 
de vacants: Una 

 
Nivell  de  titulació:  Certificat  escolaritat.  Denominació  del  lloc:  Peó  instal·lacions 
municipals. Número de vacants: Una 

 
ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 

PERSONAL LABORAL 

Nivell de titulació: Graduat escolar/FP I o equivalent. Denominació del lloc: Redactor. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Graduat escolar/FP I o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic de 
so. Número de vacants: Una 
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TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat, a l’efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de 
les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
9.- IMPOSICIÓ SANCIONS INFRACCIONS TRÀNSIT 

 
Resultant que s’ha iniciat expedient sancionador per part de l’autoritat competent com 
a conseqüència dels fets constitutius de les infraccions als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, mitjançant les denúncies 
formulades pels agents de l’autoritat encarregats dels serveis de vigilància i control de 
circulació. 

 
Resultant  que  les  denúncies  s’han  formulat  als  presumptes  infractors  que  es 
relacionen a continuació i en l’annex adjunt: 
 
No publicat per contenir dades personals. 
 
Resultant que les denúncies han estat notificades als presumptes infractors, als quals 
se’ls ha concedit un termini de quinze dies per formular les al·legacions que considerin 
adients per a la defensa dels seus interessos. 

 
Resultant que havent transcorregut el termini reglamentari sense que consti haver-se 
formulat cap al·legació ni prova que desvirtuï els fets denunciats i, que d’acord amb la 
presumpció de veracitat que l’art. 76 del RDL 339/90 de 2 de març, atorga a les 
denúncies efectuades pels agents de l’Autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, 
s’ha de presumir legalment que la comissió de les infraccions denunciades, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Imposar a tots els infractors que es relacionen en l’annex núm. lot 312 que 
s’adjunta a aquest acord, i que s’indica en aquesta proposta, que s’inicia amb 054863 i 
acaba amb 054895, la sanció per l’import que s’especifica, amb motiu de la infracció 
de les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial que ha donat 
lloc a la incoació dels expedients administratius que consten en l’annex esmentat. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’OALGT de la Diputació de Barcelona, perquè 
procedeixi, d’acord amb el conveni aprovat per l’organisme esmentat amb aquest 
Ajuntament,   a   notificar   reglamentàriament,  de   forma   individual,   les   sancions 
imposades. 

 
10.- ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA A LES PLATGES DE CANET DE MAR. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2004 va acordar: 

 
17



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars 
que han de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per l’ocupació 
de  terrenys  de  domini  públic  en  zona  marítima  terrestre  per  al 
desenvolupament de les activitats previstes en el pla d’usos de la platja de 
Canet de Mar per a l’any 2004. 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
TERCER.- L’ eficàcia del present acord 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. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució 
d’aquests acords. 

 
Atès  que  s’han  presentat  dues  ofertes  per  a  la  concessió  de  l’explotació  de  la 
guingueta núm. 2 per part dels Srs. JBF i MRE. 

 
Atès que la Mesa de Contractació, en data 22 de març de 2004, ha acordat proposar a 
la Corporació l’adjudicació de la concessió de l’explotació de l’esmentada guingueta a 
la Sra. MRE. 

 
D’acord amb el que disposen els arts. 75 de la Llei de costes, 111 del seu Reglament, 
així com el RDL 2/2000 de 16 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 a la Sra. 
MHS pel preu cert i global de 3.710€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 1.502,53€, la qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat  
que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 

 
SEGON.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 2 a la Sra. MRE 
pel preu cert i global de 4.100€ fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança 
definitiva de 1.502,53€, la qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha 
desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 

 
TERCER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 8 al Sr. FOL 
pel preu cert i global de 1.202,02€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 901€, la qual es retornarà una vegada 
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s’hagi comprovat  que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els 
terrenys en les degudes condicions. 

 
QUART.-  Adjudicar  la  concessió  de  l’explotació  de  la  guingueta  núm.  10  Al  Sr. 
JSN pel preu cert i global de 3.000€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva  una  
fiança  definitiva  de  901€,  la  qual  es  retornarà  una  vegada  s’hagi comprovat  que 
s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 

 
CINQUÈ.- Adjudicar la concessió de l’explotació de 10 hamaques i de 6 patins vora la 
zona de l’Espigó al Sr. VDC pel preu cert i global de 80€ les hamaques i 114€ els 
patins. 

 
SISÈ.- Les condicions que hauran de regir aquestes concessions son les següents: 

 
1) La superfície màxima del quiosc de temporada serà de 20 m2 i de 80m2 

destinats a terrassa i es col.locaran amb una separació mínima de 100m de 
qualsevol instal.lació fixa o desmuntable i en ells s’expendrà únicament gelats i 
begudes envasades. 

2)  Cal remarcar la necessitat d’obtenir de l’Autoritat de Marina el corresponent 
permís per a totes aquelles activitats que s’hagin de desenvolupar a l’aigua 
inclosa la instal.lació del balisament a les zones previstes per als diferents tipus 
d’embarcacions. 

3) Els materials a utilitzar en les instal.lacions de temporada seran totalment 
desmuntables, proscrivint-se qualsevol element d’obra fixa. 

4)  Paral.lelament a la línia de consta, es deixarà lliure permanentment per al pas 
públic una franja de 6 metres d’amplada com a mínim des de la riba. 

5)  Es deixaran passos lliures perpendiculars a la ribera, amb una amplada mínima 
de 3 metres en prolongació de cada accés públic. 

6)  D’acord amb l’article 64,4 del Reglament General per al desenvolupament i 
execució de la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes, els quioscos de begudes i  
gelats s’ubicaran fora de la platja i en cas de no ser possible, se situaran 
adossats al límit interior d’aquesta. 

7)  Els  adjudicataris  de  les  instal.lacions  existents  en  la  platja  amb  caràcter 
temporal seran responsables de la neteja en l’entorn de la instal.lació en un 
radi mínim de 50 metres. 

8)  L’horari de funcionament serà el de bar i qualsevol funcionament que excedeixi 
aquest horari serà motiu de sanció. 

9)  Les diferents instal.lacions podran disposar d’equips de música, però la música 
serà ambiental, entenent aquesta com la que permet la conversa de les 
persones que estan consumint a la barra o a la terrassa. 

10) Queda  totalment  prohibit  el  traspàs  o  subrogació de  permís,  a  una  altra 
persona que no sigui la titular de la llicència, essent aquest motiu immediat de 
la retirada del permís concedit per l´Ajuntament. 

11) Queda absolutament prohibit llençar escombraries, residus o qualsevol tipus de 
deixalles al mar, zona de platja o altra zona que no sigui en els recipients 
adequats per aquesta utilització. 

12) Totes les guinguetes o quioscs estan subjectes al Reial Decret 2817/1983 
d’octubre pel que s’aprova la Reglamentació Tècnico-sanitària per a menjadors 
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col.lectius, englobats en el títol primer, art.2.3. Com a conseqüència, hauran de 
complir les següents normes sanitàries: 

 
- Els taulells o altres elements de manipulació d’aliments hauran de ser 

necessàriament de marbre o de material plastificat de fàcil neteja, llisos i 
continus. El terra serà igualment llis, continu i de fàcil neteja. 

- Es prohibeix el subministrament d’aigua per mitjà de camions cisterna o 
similars. 

- Les   aigües   residuals   hauran   de   conduir-se   obligatòriament   al 
clavagueram públic. 

- Es garantirà un sistema d’eliminació d’olors. 
- Totes les conduccions de serveis a aquestes instal.lacions hauran de 

ser subterrànies. 
- Hauran  de  disposar  d’una  cambra  frigorífica  adequada  per  a  la 

conservació dels elements, amb separacions, una per la carn i l’altra pel 
peix. 

- Quan el taulell s’utilitzi per a exposar-hi aliments, s’hauran de protegir 
amb una vitrina de vidre, i resguardar-los de la llum. 

 
SETÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida ala temporada 
d’estiu de l’any 2004 que va des del 4 d’abril fins al 30 de setembre, i amb l’obligació 
de retirar les instal.lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 30 
d’octubre d’aquest any, havent de mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la 
salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 

 
VUITÈ.- El concessionari haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Cataluña per a l’any 2004 que puja un import de 851,35 €. 

 
NOVÈ.- El Sr. VDC haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Cataluña per a l’any 2004 de 54, 46€ per patí i 11,25€ per hamaca. 

 
DESÈ.- Comunicar a l’interessat que en cap cas produirà plens efectes aquesta 
adjudicació en cas que per part dels organismes competents no es donin els permisos 
pertinents. 

 
ONZÈ.-  Notificar a tots els licitadors que poden retirar de la caixa de la corporació,la 
garantia provisionals de 150,25€. 

 
DOTZÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
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11.- 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 22.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas I Rius 
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