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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
30 DE MARÇ DE 2005 

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: 20.35 hores 
Hora que acaba: 22.20 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 

 
Laureà Gregori Fraxedas 
Joan Fuentes Albareda 

 
S’EXCUSEN D’ASSISTIR-HI 

 
Antoni Isarn Flores 

 
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 llicències d’obres 
3)  Aprovació relació de despeses 
4)  Adjudicació Serveis de temporada platja 2005 
5)  Precs i preguntes 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN 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 23 de 
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març de 2005 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 
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d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JSC PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE GARATGE A LA FINCA UBICADA AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA NÚMERO xx/CARRER ENRIC JOVER 

 
Vista la instància presentada pel senyor JSC, amb la qual sol.licita llicència d’obres per 
a la construcció de garatge a la finca ubicada al Passeig de la Misericòrdia número 
xx/carrer Enric Jover. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de març de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes 
subsidiàries  de  planejament  vigents,  es  constata  que  la  construcció  del  garatge  és  en 
substitució de terres, situació contemplada i acceptada a l’art. 43.b de les normes. Per altra 
banda, l’ocupació màxima permesa és del 35% de la parcel·la, amb un índex d’edificabilitat net 
de 0,45 m²; les superfícies plantejades són: 

 
Superfície parcel·la: 1065,66 m² 
Ocupació màxima (35%): 372,75 m² 
Ocupació edificació existent: 228,59 m² (casa) + 43,77 m² (magatzem) 
Ocupació edificació nova: 70,57 m² (garatge) 

 
Ocupació total final: 342,93 m² 

 
Pel que l’actuació acompleix amb els paràmetres establerts per la normativa. 

 
El Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artísitc que s’està tramitant 

des de l’ajuntament de Canet de Mar, inclou la casa d’aquesta finca pels seus valors i 
com a mostra de l’edificació que va acompanyar l’obertura del Passeig de la 
Misericòrdia. Els objectes de protecció són: 

 
1.   La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure que l’envolta. 
2.   La conformació volumètrica de l’edifici. 
3.   Les façanes pel que fa a composició, materials i ornamentació. 

 
Donat que la actuació proposada es situa a l’alçat del mur de contenció de terres al carrer Enric 

Jover, i no pas pel passeig de la misericòrdia, s’entén que no afecta en cap cas els 
elements objectes de protecció”. 

 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement la llicència de referència. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 29 de març de 2005. 

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 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 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JSC per a la construcció de garatge a 
la finca ubicada al Passeig de la Misericòrdia número xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Francesc Bassas, 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 a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cinc-cents setanta-nou euros amb setanta-sis cèntims (579,76 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent vuitanta-dos euros amb setanta-vuit cèntims 
(182,78 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens 
municipals la quantitat de tres-cents setanta-quatre euros amb quatre cèntims (374,04 
€). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera 
ocupació d’edificis. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 30 de març de 2005, per import de 220.861,12 
EUR, corresponent a la relació de fres. Num. 8/05 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 any 2005, pròrroga del 2004, aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Regidoria  delegada  d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de març de 2005, per import 
de 220.861,12 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 8/05  de la mateixa 
data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005, pròrroga del 
2004. 
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4.- ADJUDICACIÓ SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 2005 
 

L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
5.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA I LA SEGONA ADDENDA  AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME QUE TENEN 
ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR I EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2002, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera, i el Consell 
comarcal del Maresme, per al manteniment i la conservació de l’edifici del CPEE 
l’Horitzó de Pineda de Mar. 

 
Atès que en data 26 de novembre de 2002 es va dur a terme la signatura del conveni 
per part de totes les parts implicades. 

 
Atès que la clàusula sisena d’aquest conveni preveu que la seva durada és d’un any 
natural i que es pot prorrogar de mutu acord, manifestat de manera expressa per cada 
una de les parts. 

 
Atès que en data 19 de maig de 2004 es va signar la primera addenda a aquest 
conveni, la qual feia referència al curs escolar 2003/2004. 

 
Atès que correspon aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració esmentat 
perquè sigui vigent l’actual curs escolar 2004/2005, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia d’Educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la primera addenda que es va signar en data 19 de maig de 2004 
que feia referència al curs escolar 2003/2004, la qual es transcriu a continuació: 

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
L’ALT MARESME QUE TENEN ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE 
L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

 
A Mataró, 19 de maig de 2004 
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ES REUNEIXEN: 
 

D’una part el Sr. Pere Almera i Puiggròs, que actua en qualitat de president del 
Consell Comarcal del Maresme, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Miquel Rubirola i Torrent, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Andreu Majó i Roca , que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Arenys de Munt, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Josep Basart i Pinatel·li, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Calella, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, que actua en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Palafolls, 

 
D’altra part l’Il·lm. Joan Morell i Comas, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Pineda de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Santa Susanna, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, que actua en qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament de Tordera, 

 
MANIFESTEN: 

 
PRIMER.- Que en data 26 de novembre de 2002 es va formalitzar el “Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats 
en el CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, per part 
de totes les parts implicades. 

 
SEGON.- Que la clàusula sisena preveu que la durada del conveni és d’un any 
natural, podent-se prorrogar de mutu acord, manifestat de manera expressa per cada 
una de les parts. 

 
TERCER.- Que els Ajuntaments signants i el Consell Comarcal del Maresme han 
manifestat de manera expressa la voluntat de pròrroga. 
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En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 

 
PACTES: 

 
PRIMER.- Prorrogar pel curs escolar 2003/2004 el “Conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE L’Horitzó 
de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”. 

 
SEGON.-  Establir  que  la  pròrroga  d’aquest  conveni  fa  referència  al  curs  escolar 
2003/2004, i per aquest motiu l’aportació econòmica de cada Ajuntament estarà en 
funció del nombre d’alumnes escolaritzats aquest curs. 

 
El reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en 
lloc i la data que s’ha indicat al començament.” 

 
SEGON.- Aprovar la segona addenda de modificació del conveni perquè sigui vigent 
l’actual curs escolar 2004/2005, la qual es transcriu a continuació: 

 
“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME QUE TENEN ALUMNES ESCOLARITZATS 
EN EL CPEE L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME. 

 
A Mataró, xx de març de 2005 

 
ES REUNEIXEN: 

 
D’una part el Sr. Pere Almera i Puiggròs, que actua en qualitat de president del 
Consell Comarcal del Maresme, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Miquel Rubirola i Torrent, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Andreu Majó i Roca , que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Arenys de Munt, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Josep Basart i Pinatel·li, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Calella, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, que actua en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Palafolls, 

 
D’altra part l’Il·lm. Joan Morell i Comas, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Pineda de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
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D’altra part l’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Santa Susanna, 

 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, que actua en qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament de Tordera, 

 
MANIFESTEN: 

 
PRIMER.- Que en data 26 de novembre de 2002 es va formalitzar el “Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats 
en el CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, per part 
de totes les parts implicades. 

 
SEGON.- Que en data 19 de maig de 2004 es va formalitzar la primera addenda al 
conveni. 

 
TERCER.- Que la clàusula sisena preveu que la durada del conveni és d’un any 
natural, podent-se prorrogar de mutu acord, manifestat de manera expressa per cada 
una de les parts. 

 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 

 
PACTES: 

 
PRIMER.- Modificar pel curs escolar 2004/2005 el “Conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE L’Horitzó 
de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, incrementant la quota 
especificada en la clàusula tercera del conveni en 300.-€ per alumne i curs. 

 
SEGON.-  Establir  que  l’addenda  d’aquest  conveni  fa  referència  al  curs  escolar 
2004/2005, i per aquest motiu l’aportació econòmica de cada Ajuntament estarà en 
funció del nombre d’alumnes escolaritzats aquest curs. 

 
El reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en 
lloc i la data que s’ha indicat al començament.” 

 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde tan àmpliament com sigui possible per a la 
signatura d’aquest document de pròrroga, com també de tots els documents que siguin 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
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6.- 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 22.20 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat Joaquim Mas Rius 
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