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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 
DE MAIG 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
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 Fraxedas 

 
S’EXCUSA D’ASSISTIR-HI 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 

 
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)  Aprovació del conveni de suport a la cartografia local entre l’Ajuntament de 

Canet de Mar i la Diputació de Barcelona 
3)  Resolució del recurs de reposició contra l’adjudicació del concurs dels serveis 

de temporada de la platja 
4)  Aprovació relació de despeses 
5)  Aprovació de la retenció de crèdits 
6)  Aprovació subvencions de la Regidoria d’Esports 
7)  Sol·licitud de subvenció a la Direcció general de Participació ciutadana de la 

Generalitat per a l’any 2005 per al projecte de Canet Participa 
8)  Aprovació de la sol·licitud del senyor JPD de canvi de material del servei de 

taxi 
9)  Precs i preguntes 
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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 27 
d’abril 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 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- CONVENI DE SUPORT A LA CARTOGRAFIA LOCAL ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
Atès que en data 11 de juliol de 2002, des d’Alcaldia, assabentats que l’Àrea 
d’infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la  Diputació  de  Barcelona  estava 
elaborant l’actualització de la cartografia topogràfica catalana, es va sol·licitar la del 
municipi de Canet de Mar a escala 1:1000. 

 
Atès que en data 5 de març de 2005, per decret de l’Il·lustríssim senyor president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge es va aprovar una proposta 
del cap de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, el text de la part resolutiva de 
la qual és el següent: 

 
“Autoritzar la formalització d’un conveni de suport a la cartografia local, cartografia urbana 
municipal digital E1:1000 entre l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de treballs de cartografia digital 
del sòl urbà i urbanitzable corresponent al seu àmbit territorial.” 

 
Vist el contingut del conveni esmentat que es transcriu a continuació: 

 
 
Dades identificatives 

 
Codi del conveni: 

 
05/Y/17910 

Ens local que 
signa el conveni: 

 
Ajuntament de Canet de Mar 

 
Actuació <Cartografia urbana digital E=1:1 000> 

 
Tipus de suport: 

 
Suport i assessorament tècnic 

Servei Gestor de 
la Diputació: 

 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



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 

 

 

 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

Diputació de 
Barcelona 

ƒ  Il·lm. Sr. Jordi Labòria, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, 
fent ús de les atribucions que li han estat conferides per Decret de la 
Presidència de 30 de gener de 2004. 

ƒ Sr. Josep M. Esquerda, en qualitat de Secretari de la Corporació i alhora 
fedatari públic de la Diputació. 

 
 
 
 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

ƒ Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, com a Alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, degudament autoritzat per aquest acte. 

ƒ Sr. Marcel·lí Pons i Duat, Secretari i fedatari públic de la Corporació 
municipal. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adherit al Protocol General Xarxa Barcelona 

Municipis de Qualitat 2004-2007  (en endavant “Protocol General”),  per  la qual  cosa, 
a partir d’ara rebrà la denominació d’ “ens local adherit”. 

 
II. Que el Protocol General va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 

de 29 de gener de 2004, sent un instrument dels que s’esmenten, entre d’altres, a 
l’article 125.2 c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
III. Que el Protocol General preveu com a un dels seus objectius estratègics (clàusula 

quarta; punt tercer) el suport a la realització de projectes de gestió territorial. 
 

IV. Que   l’Oficina   Tècnica   de   Cartografia   i   SIG   Local,   integrada   dins   l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, compta entre 
els seus objectius el de prestar assistència i cooperació als ens locals en la implantació 
de nous instruments d’informació territorial per a la planificació i gestió territorial. 

 
V. Que  la  Diputació  de  Barcelona  ha  desenvolupat  un  programa  de  realització  i 

finançament de la cartografia digital del sòl urbà i urbanitzable E=1:1000 per als 
ajuntaments de la província, d’acord amb el plec de condicions tècniques elaborat per 
l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local. 

 
VI. Que l’Ajuntament Canet de Mar està interessat en rebre aquest suport. 

 
VII. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions 

objecte del present conveni, atesa la seva naturalesa, i d’acord (en el seu cas) amb les 
instruccions de gestió dictades pel Diputat President de l’Àrea de Cooperació de la 
Diputació de Barcelona. 

 
VIII. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en desenvolupar 

el Protocol General a través del present conveni, i per aquest motiu el subscriuen 
d’acord amb el clausulat que es conté en les següents 
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CLÀUSULES GENERALS 
 

FINALITAT 
 
 

A través del present conveni es presten serveis cartogràfics per a la gestió territorial local per 
part de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona. 

 
2.  OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
2.1: Ambdues parts pacten complir els compromisos següents: 

 
ƒ         Per part de la Diputació: 

 
Prestar serveis cartogràfics per a la gestió territorial local a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
d’acord amb el que s’especifica en aquest conveni. 

 
ƒ         Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió i execució de les actuacions previstes en aquest conveni, de la forma que es 
concreta en aquest conveni. 

 
2.2: Ambdues parts donaran compliment a aquesta clàusula de forma eficient i d’acord amb la 
normativa que regula el present conveni. 

 
2.3: L’ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de l’actuació a la Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, d’acord amb les instruccions per a la senyalització de les 
actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, que s’aprovin per la Diputació de 
Barcelona. 

 
3.  VINCULACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT DE LA XARXA 

 
Les actuacions realitzades en el marc d’aquest conveni s’ajustaran i participaran dels 
criteris que es defineixin amb caràcter general com a paràmetres de qualitat per a les 
actuacions que es desenvolupin en desplegament del Protocol General. 

 
4.  VIGÈNCIA 

 
La vigència d’aquest conveni s’ajustarà al període de vigència del Protocol General, que 
finalitza el 31 de desembre de 2007. En relació a les actuacions estipulades a través del 
present conveni i, especialment pel que fa a les actuacions supramunicipals o en xarxa, 
serà d’aplicació el termini de vigència establert en la clàusula 7a punt 10 del Protocol 
General, fixat en un període d’entre 5 i 10 anys, en funció de la naturalesa de l’actuació i/o 
del seu període d’amortització. 

 
5.  MODIFICACIONS 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per l’ens local adherit i per la 
Diputació de Barcelona. 

 
6.  INCOMPLIMENT 

 
6.1: L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 
la seva resolució. 
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6.2: La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós-administratiu. 

 
6.3: Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

 
6.4: L'incompliment per l'ens local beneficiari dels compromisos assumits determina, amb el 
tràmit  d'audiència  previ  a  l'ens  local  afectat,  la  suspensió  del  suport  de  la  Diputació  de 
Barcelona previst en aquest conveni. 

 
7.  CAUSES D’EXTINCIÓ 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a)   Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b)   Per resolució, d’acord amb el pacte sisè. 
c)   Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per   les   causes   susceptibles   de   determinar   la   resolució   dels   contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
8.  MARC NORMATIU 

 
8.1:   Els   pactes   integrants   d’aquest   instrument,   juntament   amb   el   Protocol   General, 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
8.2:  La  Diputació  de  Barcelona  es  reserva  la  facultat  d’interpretar  les  clàusules  d’aquest 
conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 

 
8.3: Règim jurídic general d’aquest conveni: 

 
ƒ Les disposicions esmentades a la clàusula 2a i als punts 4 i 5 de la clàusula 9a del Protocol 

General. 
ƒ Les estipulacions dels capítols I dels títols 3 i 7 del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat d’aquelles que siguin 
incompatibles  amb  les  disposicions  esmentades  anteriorment,  o  amb  l’economia  del 
present instrument. Amb les mateixes excepcions, són d’aplicació subsidiària les normes 
que disciplinen la contractació de les administracions públiques. 

 
8.4: L’objecte del present conveni determina que també li sigui d’aplicació: 

 
ƒ Les instruccions de gestió que es puguin dictar per part de la Diputació de Barcelona. 

ƒ La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les Xarxes. 
ƒ Les clàusules que s’annexin a aquest conveni quan la naturalesa de l’actuació així ho 

requereixi. 
 

9.  JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera  instància  els  conflictes  i  incidències  que  puguin  suscitar-se,  els  òrgans  de  l’ordre 
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jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts als Tribunals del 
domicili de la Diputació de Barcelona que fossin competents per conèixer de les qüestions que 
se suscitin. 

 
10. RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES[S.i.T.1] 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens local adherit al Protocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-20007. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan 
això sigui preceptiu. 

 
11. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES 

Primera: OBJECTE 
 

 
2.1. El present conveni té per objecte: 

 
 

 

Línia d’actuació del 
Protocol General: 

Assistència  i  cooperació  en  la  implantació  de 
nous instruments d’informació territorial per a la 
planificació i gestió municipal 

 

Política local que es fomenta: Política  de  millora  de  la  gestió  territorial  en 
termes de cartografia i SIG Local 

Fase  d’intervenció  en  la 
política pública: 

 

Serveis 
 
 

2.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries en relació 
a   les   actuacions   que   es   detallen   seguidament,   atès   que   en  aquestes   conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local adherit i l’interès provincial: 

 
L’interès específic de l’ens local adherit es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’art.4 
de la Carta Europea d’Autonomia Local, les competències   legals de l’ens local adherit en 
matèria o sector afectats, i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

 
Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent entre les 
actuacions esmentades i les competències provincials següents: 

 
a) Coordinació dels serveis municipals entre si, amb la finalitat que la seva integració en un 

sistema o xarxa d’abast provincial, possibiliti la seva prestació integral i adequada en tot el 
territori provincial d’acord amb uns nivells mínims i homogenis de qualitat, de tal forma que 
tots els residents de la província de Barcelona puguin gaudir d’un grau de qualitat de vida 
digne, independentment de quin pugui ser el seu lloc de residència o l’ens local de qui 
reben les prestacions corresponents. 

b) Assistència i cooperació envers els municipis. 
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c) Prestació de serveis públics d’abast provincial, supracomarcal o municipal, amb mitjans 
propis de la Diputació, o emprant les instal·lacions dels municipis. 

d) Cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el 
territori provincial. 

e) Foment  i  administració  dels  interessos  peculiars  de  la  província,  promovent  qualsevol 
activitat. 

 
 

Segona: ACTUACIONS A REALITZAR, CALENDARI I SUPORT DE LA DIPUTACIÓ 
 

2.1: Actuacions a realitzar: 
 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, es compromet a: 

 
ƒ     Realitzar treballs de cartografia del sòl urbà i urbanitzable E=1:1 000 3D de l’Ajuntament de 

Canet de Mar. 
 

ƒ     Realització i instal·lació d’un aplicatiu informàtic de visualització (MUNVISUAL), 
 

2.2: Calendari: 
 

L’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local es compromet a fer el lliurament de la cartografia 
dins l’any 2005. 

 
2.3: Tipus de suport: 

 
L’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local prestarà suport tècnic, a través de la realització 
amb mitjans propis o externs l’esmentada cartografia, farà el corresponent control de qualitat i 
lliurarà la cartografia acabada a l’ens local conjuntament amb l’aplicatiu (MUNVISUAL). En cas 
de donar formació en la utilització d’aquesta cartografia, el posarà en coneixement dels ens 
locals en el moment oportú. 

 
Tercera: CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

 
 

3.1: La cartografia digital del sòl urbà municipal és a E=1:1 000, amb diferents prestacions i 
fetes segons els plecs de condicions elaborats per l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local. 

 
3.2:  L’aplicatiu  informàtic  de  visualització  (MUNVISUAL),  realitzat  per  l’Oficina  Tècnica  de 
Cartografia i SIG Local. 

 
3.3: En cas que l’ens adherit vulgui afegir més prestacions que les establertes als plecs de 
condicions tècniques elaborats per l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local que incrementin 
el preu de la mateixa, aquest increment de preu serà finançat per l’ens local. 

 
 

Quarta: CONTROL DE QUALITAT 
 

El control de qualitat el portarà a terme l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local i consistirà 
en els següents aspectes: 

 
1.   Comprovació del compliment del plec de condicions tècniques. 

 
2.   Comprovació de la mètrica de la cartografia. 
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3.   Comprovació topològica de la cartografia existent, dels punts demanats continuïtat de 
línies i tancament de polígons, etc. 

 
Cinquena: TITULARITAT 

 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar serà copropietari amb la Diputació de Barcelona, de la nova 
cartografia municipal, permetent per ambdues institucions la seva lliure utilització. 

 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 

 
Barcelona, 

 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
L’alcalde  El President delegat de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge 

 
Joaquim Mas i Rius                                                         Jordi Labòria Martorell 

 
El secretari                                                                       El secretari de la Diputació 

 
Marcel·lí Pons i Duat                                                       Josep M. Esquerda Roset 

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

 
PRIMER.- Aprovar la formalització d’un conveni de suport a la cartografia local, 
cartografia urbana municipal digital E 1:1000 entre l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i  
Habitatge de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la 
realització de treballs de cartografia digital del sòl urbà i urbanitzable corresponent al 
seu àmbit territorial. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde president per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
3.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER MARIA 
MERCEDES HERNÁNDEZ SALMERON CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS 
SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 

 
Atès que en data 12 d’abril de 2005, la Sra. Maria Mercedes Hernández Salmeron va 
presentar un escrit anomenat “sol·licitud de nul·litat de les actuacions” contra les 
realitzades per la mesa de contractació en relació al concurs per a la concessió de les 
autoritzacions per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de 
Mar. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2005 va prendre entre d’altres, 
els acords següents: 

 
“PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 al Sr. Jordi 
Serra Mir pel preu cert i global de 5.410,00 €, puix que després de la renúncia del Sr. 
Francisco de Asís Roure Banet, és qui ha obtingut més puntuació, fent-li avinent que 
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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 Marta 
Ruiz Estapé pel preu cert i global de 2.200€ fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
fiança definitiva de 1.502,53€ , 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. 
Fernando Ortega Ledesma pel preu cert i global de 1.202,02 €, fent-li avinent que 
haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 901,52 €, la qual es retornará una vegada 
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. Joaquim 
Spa Novellas pel preu cert i global de 3.000 €, 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. 

 
CINQUÈ.- Les condicions que hauran de regir aquestes concessions són 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 100 metres 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 la costa, 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, es situaran adossats al límit interior 
d’aquesta. 

7.   Els adjudicataris de les instal.lacions existents a 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. Segons la Resolució de 13 d’octubre de 1989, l’horari serà 
fins les 2:30 tots els dies de la setmana i es podrà perllongar mitja hora més els 
divendres, dissabtes i vigílies de festius. A partir de les hores assenyalades s’acabarà 
qualsevol música i actuació, no es servirà cap més consumició i s’encendran els llums 
per facilitar la sortida de l’establiment, que ha de quedar buit de públic en vint minuts. 

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. Segons allò que disposa la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica, els 
nivells màxims d’immisió permesos en aquests casos són 65 decibels durant el dia i 50 
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decibels durant la nit, considerant-se horari diürn, el període comprés entre les 8 h i les 
21 h, i horari nocturn, el període comprés entre les 21 h i les 8h. 

11. Segons allò que disposa la Llei sobre Policia de l’Espectacle, les Activitats Recreatives i 
els Establiments Públics en el seu article 24, l’incompliment reiterat dels horaris 
d’obertura i de tancament dels establiments públics, serà considerat una falta greu, i 
podrà ser sancionada amb una multa de fins a 6.000€, i alternativament a la sanció 
pecuniària o, conjuntament amb aquesta, amb el tancament provisional per un període 
màxim de sis mesos. Es considerarà incompliment reiterat la comissió de dues 
infraccions horàries dins de la mateixa temporada estival o període de la concessió, 
essent competent l’alcalde per a sancionar infraccions amb multes fins a un milió de 
pessetes (6.000€) i tancaments provisionals per un període màxim de quinze dies tal i 
com disposa l’article 31 de la Llei sobre policia e l’espectacle, activitats recreatives i 
establiments públics. En cas de falta greu, es procedirà a incoar el corresponent 
expedient sancionador d’acord amb allò que disposa el Decret núm. 278/93 de 8 de 
novembre de la Generalitat de Catalunya (procediment ordinari). La tramitació de 
l’expedient és la següent: 

 
i.  En unitat d’acte es comunicarà als interessats el plec de càrrecs 

juntament amb l’acord d’iniciació de l’expedient sancionador , atorgant- 
los un termini de 10 dies per formular les al.legacions que considerin 
pertinents. 

ii.   L’ instructor, si s’escau, ordena la pràctica de la prova. Transcorregut el 
termini de 10 dies per a formul.lar al.legacions, l’instructor formularà la 
corresponent proposta de resolució, que es notificarà als interessats 
perquè en el termini de 10 dies puguin presentar-hi al.legacions. 

iii.   L’ òrgan competent dictarà la resolució de l’expedient que haurà de ser 
motivada, i decidirà sobre totes les qüestions que plantegin els 
interessats i les que derivin de l’expedient. 

iv.   Les resolucions que posin fi a la via administrativa són executives i 
contra aquestes no es pot interposar recurs administratiu ordinari. Les 
resolucions que no posin fi a la via administrativa no seran executives 
fins que no hagi recaigut resolució del recurs ordinari o hagi 
transcorregut el termini per interposar-lo sense que aquesta s’hagi 
produït. 

 
12. 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. 

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

14. 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 col.lectius, englobats 
en el títol primer, art. 2.3. Com a conseqüència, hauran de complir les següents normes 
sanitàries: 

 
a.  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. 

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

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

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

f.  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. 

g.  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. 

 
SISÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la temporada 
d’estiu de l’any 2005 que va des de que es formalitzi l’autorització a favor de 
l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb l’obligació de retirar les instal.lacions, que 
no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 3 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. 

 
SETÈ.- El concessionari haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Catalunya per a l’any 2005 que serà de 1.238,24€ per les guinguetes núm. 1 
i 2, i de 1.691,24€ per les guinguetes núm. 8, 9, i 10. 

 
VUITÈ: Tant el cànon establert per la Demarcación de Costas en Catalunya com les 
fiances definitives i les taxes municipals, s’hauran de satisfer en el termini màxim d’un 
mes comptat a partir de la data d’adjudicació d’aquests serveis de temporada. 

 
NOVÈ.- 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. 

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

 
ONZÈ.- Incautar la fiança provisional dipositada pel Sr. Francisco de Asís Roure Banet, 
que puja un import de 150,25€, per haver renunciat a totes les seves proposicions 
abans de procedir-se a l’adjudicació dels serveis de temporada de platja. 

 
DOTZÈ.- Comunicar als licitadors que hauran de comparèixer en aquest Ajuntament en 
el dia i hora que se’ls convoqui per tal de formalitzar el corresponent contracte. 

 
TRETZÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents.” 

 
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Maria Mercedes Hernández Salmeron 
de data 21 d’abril de 2005 contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’abril 
de 2005, pel qual s’adjudicà la concessió dels serveis de temporada de la platja de 
Canet de Mar, sol·licitant a més, la suspensió de l’executivitat de l’esmentat acord. 

 
Atès que la Junta de Govern de data 27 d’abril de 2005 ja va acordar desestimar la 
sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord de la Junta de Govern de data 13 
d’abril de 2005. 

 
Atès que s’ha donat trasllat a les parts interessades, tant de la primera sol·licitud 
denominada  de   nul·litat  de   les   actuacions,  com  del   recurs  presentat  contra 
l’adjudicació, perquè puguin presentar les al·legacions oportunes en cas que així ho 
creguin oportú, durant el tràmit d’audiència. 
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Atès que durant sengles períodes d’audiència concedits, els interessats no han fet ús 
del dret de formular al·legacions. 

 
Atès que el secretari de la corporació ha emès un informe al respecte, el contingut del 
qual és el següent: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació amb una sol·licitud denominada recurs de nul·litat d’actuacions 
formulada contra l’acta d’obertura de proposicions al concurs municipal per a l’adjudicació 
dels serveis de temporada de platja 2005, per la Sra. MARIA MERCEDES HERNÁNDEZ 
SALMERON en data 12 del corrent, emet el present informe en base als següents: 

 
ANTECEDENTS 

 
Primer.- La interessada formula la seva sol·licitud després d’haver-se presentat a l’al·ludit 
concurs en qualitat de proposant o licitadora de la guingueta número 1, això és, la situada 
a la platja del Cavaió, amb una ocupació màxima de 20 m2. de caseta més 80 m2. de 
terrassa, essent el preu mínim de sortida de 3.606,07 € per a tota la concessió dominical 
circumscrita a la temporada d’estiu d’enguany. 

 
Segon.-  La  interessada  licità  per  l’import  de  4.000  €,  constatant-se  que  foren 
presentades dues pliques més, una per l’import de 7.412,74 €., i una altra per l’import de 
5.410,00 €. En conseqüència, la proposta presentada per la interessada és la més 
desfavorable als interessos municipals de l’Ajuntament de Canet de Mar, si més no des 
d’un aspecte econòmic. 

 
Tercer.- La interessada formula el seu escrit sota la rúbrica “recurs de nul·litat 
d’actuacions”; cal entendre, doncs, que allò que actua és la denominada acció de nul·litat 
que l’ordenament posa a disposició dels interessats, sempre que s’adreci, que no és el 
cas, a combatre actes administratius que no hagin estat recorreguts dins de termini, en 
els supòsits de nul·litat absoluta. Com a acció de nul·litat, doncs, la sol·licitud no s’hauria 
d’admetre, sense necessitat tan sols de recaptar el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, per haver-se interposat contra un acte tràmit, com és l’acte d’obertura de 
pliques. 

 
Quart.- Tampoc no pot donar-se a l’anterior escrit el tractament d’un recurs de reposició, 
puix que, tot i tractant-se l’obertura de pliques d’un acte tràmit, no decideix directament ni 
indirecta el fons de l’assumpte, ni determina la impossibilitat de continuar el procediment, 
ni produeix indefensió ni perjudici irreparable a drets i interessos legítims. De l’escrit de la 
interessada, doncs, no se’n dedueix el seu vertader caràcter, circumstància que va més 
enllà d’un mer error en la seva qualificació, per la qual cosa es recomana que es declari 
inadmissible, sense perjudici d’accionar contra l’acord d’adjudicació del concurs, en el 
seu cas, acció en la que la interessada podrà invocar totes les anomalies o irregularitats 
que s’haguessin produït, al seu parer, en l’acte d’obertura de les proposicions. 

 
Cinquè.- Tot amb tot, com sigui que la interessada ha acabat interposant recurs de 
reposició contra l’acte administratiu que adjudica el concurs, procedeix donar satisfacció 
material al mateix, bo i motivant com millor procedeixi en dret que no concorren en el 
present cas les causes que motivarien els reprotxes que la interessada efectua en contra 
de l’actuació municipal i que poden sintetitzar-se així: 

 
a)  la   mesa   de   contractació   no   va   inadmetre   les   pliques 

presentades pels Srs. Francesc d’Asís Roure i Benet i Jordi 
Serra Mir, tot i que no reunien les formalitats exigides pel plec, 

 
12 



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 

 

 

 
 
 

des del moment que en una sola plica formularen cinc 
propostes,   constituint   aquest,   segons   la   interessada,  un 
defecte formal no esmenable. 

 
b)  amb posterioritat a l’acte d’obertura de pliques l’Ajuntament 

sembla que sol·licità als licitadors senyors Roure i Serra a fi 
que determinessin quines postures mantenien, la qual cosa 
constitueix, en opinió de la interessada un frau de llei. 

 
c)  els criteris que han  de servir de base a l’adjudicació no són 

ponderats   correctament  en   l’informe   tècnic   que,   segons 
sembla, està elaborant l’Ajuntament. L’anterior asserció 
s’acompanya de comentaris de l’estil següent: 

 
i.   irregularitats interessades. 
ii.   criteris contraris als establerts en el plec de 

condicions. 
iii.   arbitrarietat per part de la mesa de 

contractació. 
iv.   situacions  que poden  deixar clarament 

afectada la credibilitat i  imparcialitat de 
l’Administració,   amb   independència   de   la 
possible prevaricació que això comportaria. 

 
En base als antecedents de referència s’emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- Té raó la interessada quan afirma que dos licitadors, en concret els senyors 
Francesc d’Assís Roure Benet i Jordi Serra Mir, presentaren una única plica cadascun 
d’ells, si bé referida a cinc aprofitaments; en concret, les guinguetes números 1, 2, 8, 9 i 
10, en comptes de presentar cadascun  d’ells cinc pliques diferenciades, una per a cada 
aprofitament al qual licitaren; aquests són els fets determinants, puix que així es deriven 
de les actuacions dels interessats que consten a l’expedient administratiu. 

 
Segon.- També és cert que el plec de clàusules administratives particulars estableix en la 
seva clàusula 7 que es presentarà una plica per a cadascun dels aprofitaments als quals 
s’opti, tot especificant clarament quin és aquest. Del que cal concloure’n que l’actuació 
d’ambdós licitadors no s’ajustà formalment a l’establert en el plec de clàusules. Altra cosa 
és si aquesta inadequació formal ha de produir el reprotxe que pretén la interessada, ja 
que, en qualsevol cas, ambdós licitadors presentaren tota la documentació a què es 
refereix la clàusula 7, si bé no per quintuplicat exemplar, la qual cosa, als efectes pràctics 
es irrellevant, excepte pel que fa al resguard acreditatiu d’haver constituït una fiança 
provisional per a cadascun dels aprofitaments als que es licita. 

 
Tercer.- Cal constatar, encara, que amb posterioritat a l’obertura de pliques (10.3.05) el 
licitador Sr. Francesc d’Asís Roure Benet presentà una sol·licitud (24.3.05) desistint 
unilateralment a la concessió demanial de les cinc guinguetes respecte de les quals 
s’havia compromès amb llur licitació i, en la mateixa data, el Sr. Jordi Serra Mir desistí 
també unilateralment de l’adjudicació de les concessions demanials de les guinguetes 
números 2, 8, 9 i 10, mantenint la seva proposició únicament per a la guingueta número 
1. 

 
Quart.- Així les coses, val a dir que durant l’acte d’obertura de pliques cap dels licitadors 
presents no feu valer l’eventual il·legalitat en la que incorria la mesa al acceptar dues 
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pliques que, com s’ha dit, contenien cadascuna d’elles cinc ofertes diferenciades, 
il·legalitat que tampoc no fou detectada per la mesa, que admeté la documentació 
presentada per tots els licitadors. 

 
Cal, doncs, que ens preguntem si l’actuació de la mesa fou ajustada a dret o bé si, 
segons opina la interessada, es troba viciada de nul·litat absoluta, al no haver efectuat 
cap reparament respecte de la forma de presentació de llurs proposicions pels Srs. 
Francesc d’Asís Roure Benet i Jordi Serra Mir. 

 
D’entrada cal que diferenciem els defectes esmenables en la documentació presentada 
per les empreses, dels no esmenables. Per a la determinació dels primers cal partir 
formalment de l’article 79 del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per RDL 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP), l’apartat primer del qual, 
respecte de les proposicions, declara que: 

 
a)   seran secretes i s’arbitraran els medis que ho garanteixin 

fins el moment de la licitació. 
b)   es subjectaran al model establert pel plec. 
c)   la seva presentació presumeix l’acceptació per l’empresari 

incondicionada del contingut de la totalitat de les clàusules 
del plec. 

 
Veiem, fins aquí, que les proposicions presentades pels senyors Francesc d’Asís Roure 
Benet i Jordi Serra Mir s’ajustaren a allò que preveu l’al·ludit article 79.1 TRLCAP. 
Afegeix  l’apartat  2  que  aniran  acompanyades,  en  sobre  apart,  dels  documents  que 
aquest article assenyala. En el nostre cas constatem que l’al·ludida documentació 
coincideix amb la que requereix la clàusula 7 del plec, i que fou aportada íntegrament per 
ambdós licitadors, si bé no per quintuplicat exemplar i en cinc sobres diferents, essent 
aquest l’únic reprotxe que es pot fer a les proposicions presentades per aquests senyors, 
un reprotxe merament formal que no aporta ni treu res a la serietat de llurs proposicions i 
a les dades objectives en base a les quals es contragueren els compromisos, en els 
termes de l’al·ludit article 79.1 TRLCAP. 

 
Per la seva part l’article 81.2 del Reglament general de la Llei de Contractes, aprovat per 
R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre (RLCAP), estableix que si la mesa observés defectes o 
omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà verbalment als 
interessats, concedint-se un termini no superior a tres dies hàbils per tal que els licitadors 
els corregeixin o esmenin davant la pròpia mesa de contractació. 

 
La interpretació conjunta d’ambdós preceptes legal i reglamentari, com ha declarat la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat (JCCAE) en dos informes de 
data 10.11.1997 (exps. 37/97 i 44/97), no permet arribar a la conclusió de què el precepte 
reglamentari pugui servir per eludir el compliment del precepte legal; per això, la primera 
conclusió que ha de sostenir-se és que l’article 79 TRLCAP ha d’ésser acomplert, bo i 
descartant l’alternativa de que la falta de qualsevol document exigit por qualificar-se de 
defecte material esmenable. 

 
En aquests termes s’expressa també el recent informe 48/02, de 28.2.03 de la JCCAE 
que,  seguint  un  criteri  absolutament  consolidat  pels  anteriors  informes  56/96,  de 
18.10.96; 26/97, de 14.7.97; 37/97, de 10.11.97; 44/97, de 10.11.97; 23/99, de 30.6.99; 
6/00, d’11.4.00 i 31/00, de 30.10.00, declara que, sense ser possible realitzar una llista 
exhaustiva de defectes esmenables i no esmenables, les expressions utilitzades per 
l’article 81 RLCAP donen peu per considerar no esmenables els defectes consistents en 
la falta de requisits exigits i esmenables aquells que fan referència a la simple falta 
d’acreditació dels mateixos. 
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Així les coses, semblaria que el defecte consistent en la manca de presentació dels 
documents per quintuplicat exemplar i en cinc sobres diferenciats, constituiria un defecte 
esmenable, l’esmena del qual ni tan sols no seria exigible als licitadors, des del moment 
que l’article 35.f) LRJPAC -aplicable supletòriament, conforme declara la Disposició 
addicional setena TRLCAP- estableix que els ciutadans, en les seves relacions amb 
l’Administració, tenen dret a no presentar documents que ja es trobin en poder de 
l’Administració  actuant,    puix  que  es  disposà  en  tot  moment  de  la  documentació 
requerida, com acredita el fet determinant d’haver estat aportada pels licitadors amb la 
seva  única  plica.  Ara  bé,  aquesta  apreciació  només  és  aparent,  ja  que  de  la 
documentació aportada se’n desprèn que només es formalitzà una única fiança 
provisional, i no una per a cadascuna de les proposicions formulades, circumstància 
aquesta que convertí el defecte en no esmenable, d’acord amb els criteris reiteradament 
utilitzats per la JCCAE. 

 
És per això que la mesa de contractació no atorgà als licitadors Srs. Francesc d’Asís 
Roure Benet i Jordi Serra Mir un termini de fins a tres dies hàbils per tal que esmenessin 
l’omissió, aportant una fiança provisional per a cadascuna de les proposicions subscrites, 
perquè l’omissió no era esmenable i, amb el rigor propi de la JCCAE que acabem de 
veure, aquest termini no havia d’haver-se concedit. 

 
Així les coses, abans de formular-se les corresponents propostes de resolució per la 
mesa de contractació, aquesta encarregà a la seva secretària, Sra. Marta Roig Muñoz, 
que es posés en contacte verbalment amb els licitadors esmentats i els indiqués que, a la 
vista que només havien constituït una única garantia provisional cadascun d’ells, havien 
de limitar llurs proposicions a una de sola, essent, com eren els dos proposants, els que, 
des d’un aspecte purament econòmic, més havien millorat el tipus de licitació. 

 
Cinquè.- La resta dels reprotxes d’il·legalitat de la interessada són tots ells parcials i 
esbiaixats, especialment pel que fa als criteris que han de servir de base a l’adjudicació, 
que són els que fixa el plec i no els que li agradaria a la interessada que el plec fixés. 

 
Per tot l’exposat entén el qui subscriu que no concorre cap causa de nul·litat ni 
d’anul·labilitat en l’actuació de la mesa de contractació ni en l’informe tècnic que ha servit 
de base a l’adjudicació, circumstàncies que comportarien que s’hagués de desestimar 
l’acció de nul·litat si la mateixa no s’hagués de declarar inadmissible en els termes ja 
exposats. Per la seva banda, el recurs de reposició interposat contra l’acord municipal 
d’adjudicació del concurs ha d’ésser desestimat, per les raons al·ludides en el cos 
d’aquest informe.” 

 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, Sr. Vicenc Puig Perpinyà, de data 18 d’abril de 
2005, el contingut literal del qual, és el següent: 

 
“Assumpte: Recurs de na Maria Mercedes Hernández Salmeron en desacord amb la 
puntuació del concurs per l’adjudicació de les guinguetes de la platja. 

 
Registre: 2005/1849 
Data: 12-04-05 

 
FETS: 

 
Atès el recurs presentat per la Sra. Maria Mercedes Hernández Salmeron. 

 
Atès el desacord que s’exhibeix a l’escrit, d’on es desprèn, examinat el seu contingut, 
una disconformitat total amb el procés de selecció dels concursants en cadascuna de 
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les bases, començant per trobar defectuoses les presentacions de les 
documentacions, i que en el cas del Srs. Francisco de Asís Roure Banet i Jordi Serra 
Mir, la qualifica d’il.lícita, i per tant, objecte d’eliminació del concurs 

 
Atès que la denunciant del concurs, Sra. Mercedes Hernández, tampoc considera 
justes les altres puntuacions, arribant a qüestionar-se la gestió de la mesa així com 
del propi Ajuntament en aquest i altres afers, efectuant un dictàmen de prevaricació 
en que ha incorregut la mesa de contractació, segons el recurs. 

 
INFORMA 

 
Que el tècnic que subscriu, abans d’efectuar la puntuació ha estudiat a consciència 
les bases del concurs. 

 
Que s’han jutjat les pliques presentades en base als criteris d’adjudicació puntuant 
segons els apartats a), b). c), d) del plec de condicions Econòmiques Administratives. 

 
Que jo com a tècnic, afegeixo que abans del concurs desconeixia totalment l’entitat 
de cada concursant, ni havia tingut mai relació comercial amb cap d’ells. 

 
Que per tant, el meu judici i conseqüent puntuació va ésser lliure i sense pressions 
de cap mena. 

 
Que examinat el recurs i tenint en compte les bases del mateix, el tècnic que subscriu 
proposa DESESTIMAR el recurs, ja que l’argumentació que exhibeix la Sra. Maria 
Hernández Salmeron no raona sobre les bases econòmico administratives del 
concurs, sinó que es fan elucubracions i supòsits mancats de suport veraç, fins i tot 
no ajustades a la realitat, expressats de forma grollera i mal intencionada. 

 
El tècnic que subscriu es reitera en la puntuació i informe tècnic de 14 de març de 
2005.” 

 
Vistes les al.legacions formulades dins del termini del tràmit d’audiència pel Sr. Jordi 
Serra Mir, contra els escrits presentats per la Sra. Mercedes Hernández Salmeron de 
data 12 de 2005 (recurs de nulitat de les actuacions) i de data 21 d’abril de 2005 
(recurs de reposició on es sol.licita la suspensió de l’executivitat de l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 13 d’abril de 2005), la sinopsi de les quals és la següent: 

 
a)  Que el fet de haver presentat varies pliques per diferents aprofitaments en un 

mateix sobre no vulnera en cap cas el contingut del plec atès que per “plica” 
s’ha d’entendre la proposta efectuada segons el model de la clàusula 7, no 
havent-se necessàriament de traduir “plica” com a “sobre”. 

b)  Que les renúncies del Sr. Roure Banet, a part de ésser pures i simples i no a 
favor del sotasignant, es troben dins del principi d’autonomia de la voluntat de 
les parts que assenyala el TRLCAP. 

c)  Que la puntuació atorgada per l’informe emès per l’enginyer municipal i que va 
servir de base a l’acord d’adjudicació adoptat per la Junta de Govern s’ajusta 
estrictament al contingut de la valoració aprovada en el plec de clàusules. 

d)  Que els altres paràmetres de valoració que pretén el recurrent, com estar al 
corrent del pagament de les obligacions tributàries, no són valorables, ja que es 
configuren per la llei com una prohibició per contractar conforme a l’article 20.1 
TRLCAP. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i la normativa de legal aplicació, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi ambient, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Declarar inadmissible l’escrit presentat en primer lloc per la interessada en 
data 12 d’abril de 2004 i que denomina  “recurs de nul·litat d’actuacions”, per les raons 
esmentades en l’informe jurídic. 

 
SEGON.- Desestimar el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 13 d’abril de 2005 presentat en data 21 d’abril de 2005 per la Sra. Maria 
Mercedes Hernández Salmeron, per les mateixes raons. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats, fent-los avinent que contra la 
desestimació d’aquest recurs, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la present 
notificació, d’acord amb el que estableixen els arts. 8.1 (modificat per la Llei orgànica 
19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), 
25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de 
juliol de 1998. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 4 de maig de 2005, per import de 67.349,90 
EUR, corresponent a la relació de fres. Num. 13/05 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 4 de maig de 2005, per import de 
67.349,90 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 13/05 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. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
3340 al 3393 ambdós inclosos,   de la relació núm. 1605 del pressupost ordinari, 
segons la relació adjunta i 

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

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 

 

 

 
 
 
 

A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 16/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 22.178,80 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
6.- ATORGAMENT SUBVENCIONS ÀREA D’ESPORTS 

 
L’article 29 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a 
l’exercici 2005, regula les normes generals per a l’atorgament de subvencions amb 
càrrec al pressupost municipal. 

 
Atès que el punt 2 de l’article abans esmentat determina que tenen assignació 
nominativa en el Pressupost les subvencions següents: 

 
Partida: 70.452.48907 Altres transferències. Àrea d’Esports 

 
Entitat Subvenció 

  
Associació Mar i Vent 901,52 € 
Canet Futbol Club 7.362,40 € 
Canet Futbol Sala 7.813,16 € 
Club Atletisme Canet 4.808,10 € 
Club Bàsquet Canet 6.010,12 € 
Club Billar Canet 1.502,53 € 
Club Botxes Canet 1.712,88 € 
Club Boxa Canet 1.352,28 € 
Club Ciclista Canet 1.051,28 € 
Club Escacs Canet 1.352,28 € 
Club Hoquei Canet 901,52 € 
Club Patinatge Canet 1.712,88 € 
Club Petanca Canet 1.111,87 € 
Club Tennis Canet 1971 601,01 € 
Club Tennis Taula Canet 1.652,78 € 
Club Tir al Plat 450,76 € 
Club Twirling Canet 1.803,04 € 
Club Vela Canet 1.202,02 € 
Club Excursionista Canet 540,91 € 
Societat Colombòfila 1.111,87 € 
Societat de Pesca “La Dorada” 601,01 € 
Av. 11 de setembre (torneig 3x3 futbol i altres) 540,91 € 
2n. Trofeig Vila Canet – Balls Envelat 2.103,54 € 
Altres Imprevistos 1.502.53 € 
TOTAL 50.154,45 € 
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Atès que de les actuacions dutes a terme per l’Àrea d’Esports es veu la necessitat de 
modificar les quantitats atorgades a les entitats, sense variar import global imputat a la 
partida 70 452 48907, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar subvenció a les entitats següents, pels imports que es detallen: 
- Marxa Popular 2005: .............................................................................. 400,00 € 
- Associació Esportiva Veterans Canet: ................................................... 601,01 € 

 
SEGON.- Rectificar els imports de les subvencions atorgades a les entitats i pels 
imports que s’esmenten: 

 
- Club Boxa Canet ..................................................................................... 601,01 € 
- Club Patinatge Canet ........................................................................... 1.953,29 € 
- Club Petanca Maresme ........................................................................... 601,01 € 
- Club de Tir al Plat .................................................................................... 300,51 € 
- Grup Excursionista Canet........................................................................ 450,76 € 
- Imprevistos ........................................................................................... 1.102,53 € 

 
TERCER.- Ratificar la resta d’imports assignats a les entitats tal i com consten en el 
punt  2n.  de  l’article  29  de  les  Bases  d’execució  del  pressupost  general  de  la 
Corporació per a l’exercici 2005. 

 
QUART.- Aprovar les despeses derivades de l’efectivitat del present acord a la partida 
70.452.48907 del pressupost de l’any 2005. 

 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2005 

 
Atès que el 6 d’abril de 2005 es publica al DOGC les bases per a la concessió de 
subvencions a ens locals del Departament de Relacions Institucionals i Participació per 
a l’any 2005. 

 
Atès que els objectius que es defineix en aquestes bases estan d’acord amb els 
objectius que es cerquen des de diferents departaments d’aquest Ajuntament, entre 
ells el de Cultura, per al foment de la participació ciutadana i la innovació democràtica. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té definit el projecte de Canet participa, que 
inclou 4 accions per al foment de la participació, l’avaluació del Consell Municipal de 
Cultura,  la  celebració de  la  Mostra  d’Entitats  i  la  elaboració  bianual  de  la  Guia 
d’Entitats. 

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

 
ÚNIC.- Sol·licitar una subvenció de 6.054,86€ per tirar endavant el projecte de Canet 
participa al Departament de Relacions Institucionals i Participació. 
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8.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DEL SR. JORDI PLA DIAZ CANVI DE 
MATERIAL SERVEI DE TAXI 

 
Vista la instància subscrita per el Sr. Jordi Pla Diaz, titular de la llicència municipal 
núm. 08 que el faculta per exercir l’activitat industrial de servei públic de taxi amb el 
vehicle de la seva propietat, marca Volkswagen Passat 1.9 TDI matrícula B-8831-WU, 
exposant la intenció d’oferir unes millors condicions de comoditat i seguretat al públic 
usuari del servei de taxis, mitjançant la substitució del dit vehicle per un altre de nova 
compra, de les següents característiques: marca Audi, model A-6 2.0 TDI, matrícula 
0232 BJV; tipus i categoria: turisme, potencia fiscal 13,19 C.V. número de places 5, i 
tenint en compte allò que es disposa en el Reglament Nacional dels serveis urbans i 
interurbans de transports en automòbils lleugers, aprovat per Reial Decret 763/97, de 
16 de març i la Llei 12/1987, de 28 de maig de Regulació del Transport de Viatgers per 
Carretera mitjançant vehicles a motor, de conformitat amb la proposta de la  Regidoria 
delegada de Comerç, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Concedir al Sr. Jordi Pla Díaz el canvi de material que sol·licita, quedant el nou 
vehicle Audi, model A-6 2.0 TDI, matrícula 0232 BJV, emparat per la mateixa llicència 
municipal núm. 08 de taxis. 

 
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. 

 
9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI A LA 
RIERA GAVARRA 4-14 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per 
a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils en el 
subsòl de la riera Gavarra, núm. 4-14 del municipi de Canet de Mar, a l’empresa 
INVERMERCURY, SL, amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €, IVA inclòs. 

 
Atès que l’objecte del contracte incloïa també la redacció del projecte bàsic i executiu 
de les obres, la qual havia d’incloure l’estudi de seguretat i salut, i demés documents 
establerts als articles 24 i següents del ROAS. 

 
 

Vist el projecte d’obra ordinària redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Goula i Goula, 
consistent en la construcció d’un aparcament subterrani al subsòl de la riera Gavarra, 
núm. 4-14, de Canet de Mar, l’import del qual ascendeix a la quantitat global de 
5.863.450,43 €, IVA inclòs. 

 
 

Vist l’informe tècnic redactat en data 4 de maig de 2005 per l’enginyer municipal, Sr. 
Lluís Garcia i Juli, que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
20 



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 

 

 

 
 
 
 

“Requerit per emetre informe en relació al Projecte Bàsic i Executiu d’un aparcament 
soterrat a construir a la Riera Gavarra, presentat en aquest Ajuntament mitjançant 
instància registrada d’entrada el 3 de maig de 2005 amb el número 2268 pel Sr. 
Joaquim Salvà i Garro en nom i representació de INVERMERCURY S.L., el tècnic que 
subscriu en considera el següent: 

 
L’anàlisi realitzat del projecte s’ha limitat tan sols a les característiques inherents a 
l’activitat d’aparcament i als paràmetres que la configuren. En aquest sentit s’ha de 
manifestar que l’aparcament projectat és susceptible d’acomplir amb les exigències 
indicades en la vigent Ordenança Municipal sobre Llicències d’aparcaments, publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de data 4 de març de 2003. 

 
Des de l’òptica de la vigent NBE-CPI-96, sembla també susceptible de poder-se 
acomplir amb les requeriments de la mateixa malgrat que al tractar-se d’un projecte 
d’obra no s’entra en excessiu detall sobre les diverses instal·lacions. En qualsevol cas, 
i en relació al projecte d’obres projectat, hom considera adient recordar, entre d’altres, 
els següents aspectes: 

 

ƒ Cal assegurar que els recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida 
des de qualsevol origen d’evacuació no han de superar els 50 metres. 

ƒ Els materials de construcció han de ser M0, i els de recobriment dels 
recorreguts d’evacuació han de ser de classe M1 o més favorables. 

ƒ Les escales han de tenir la consideració de “especialment protegides” 
 

Per últim, cal fer esment de que l’aparcament en qüestió esdevé una activitat que 
s’enquadra dintre de l’Annex II.2 en el Decret 143/2003 de 10 de juny que desenvolupa 
la Llei 3/98 i que, per tant, caldrà fer la tramitació escaient de la mateixa, havent de 
disposar-se  dels  informes  preceptius  de  la  Ponència  Ambiental  Comarcal  i  de  la 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior criteri.” 

 
 

Vist l’informe tècnic redactat en data 4 de maig de 2005 per l’arquitecte municipal, Sr. 
Ignasi De Moner i De Castellarnau, que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Es presenta la documentació corresponent al Projecte de Construcció d’un aparcament 
soterrat en el solar núm 4-14 de la riera Gavarra respon a la concessió d’obra pública 
feta per l’Ajuntament de Canet a l’empresa Invermercury, SL, per a la construcció i 
explotació d’un aparcament públic en dit emplaçament. 

 
El projecte està redactat per l’arquitecte Jordi Goula i Goula 

 
Cal indicar que el projecte presentat abasta una superfície superior a la prevista 
inicialment ja que s’ha inclòs  l’àmbit de la pista de bàsquet contigua al solar inicial. Es 
voluntat de l’Ajuntament aconseguir la cessió d’aquesta superfície per part de la 
Diputació i incorporar-la en l’àmbit de la concessió. 

 
El solar sobre el que es situa l’aparcament està qualificat com a equipament i, en una 
modicació en tramitada per l’Ajuntament es compatibilitzat aquest ús amb el 
d’aparcament públic en el subsòl. 

 
 
 

21 



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 

 

 

 
 
 

La superfície de sòl ocupada per l’aparcament és, segons el document, de 4.436 m2 i 
es proposa construir amb un total de dues plantes soterranies. La capacitat total de 
l’aparcament proposat serà de 423 places per a cotxes i 38 per a motos. La superfície 
contruïda total de l’aparcament, serà de 9.609,44 m2. 

 
Revisat el projecte, es constata que inclou la documentació suficient per a definir les 
obres i poder-les executar tot i que abans de l’aprovació definitiva caldrà incorporar 
documentació complementària. 

 
El document compta amb: 

 
• Memòria i annexos 
• Plànols 
• Plecs de Condicions 
• Pressupost (amidaments i pressupostos) 

 
Així mateix, s’inclou un programa de desenvolupament de les obres que justifica que es 
poden executar en un termini de 10 mesos. L’execució s’ha previst en 4 fases que 
corresponen a les juntes estructurals previstes. 

 
El projecte proposa una solució constructiva que suposa una afectació temporal del 
subsòl de les zones veïnes per tal garantir l’estabilitat de tot el conjunt, al haver de 
realitzar una important excavació donades les característiques geomètriques i 
topogràfiques del solar. 

 
Es important destacar que el projecte ha de compatibilitzar la funcionalitat i condicions 
constructives de l’aparcament amb els usos possible, sobre la rasant des terreny on 
estan previstos una plaça pública, amb accessos rodats en diversos punts,  i l’edifici del 
CAP, a construir pel Servei Català de la Salut, en els termes i condicions plantejats en 
les reunions mantingudes entre els diversos tècnics i administracions implicades 
(Departament de Sanitat, Gisa, Ajuntament i autor del projecte d’aparcament). 

 
El pressupost per contracta total del projecte és de 5.863.450,43 €. 

 
Abans de l’aprovació definitiva el projecte haurà de resoldre els següents punt: 

 
• El  document  adjunta  un  Estudi  bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  que  donades  les 

característiques de l’obra és insuficient i haurà de ser substituït per un Estudi de 
Seguretat i Salut complet. 

• El projecte haurà de definir les condicions constructives de la solució d’evacuació 
d’aigües de la plaça superior i preveure la possible circulació de vehicles en tota la 
façana  de  l’edifici  de  l’escola  de  teixits.  Caldrà  també  que  l’acabat  superficial 
provisional de la llosa superior (plaça) admeti la circulació de vehicles tant els que 
intervindran en les obres de construcció del cap com les que necessitin accedir a 
l’escola de teixits de punt com els possibles usos provisionals que l’ajuntament permeti 
sobre la zona abans de realitzar les obres de construcció de la plaça pròpiament dita 
preveu. 

 
En conseqüència s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva aprovació 
inicial.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb el que disposa l’article 
37  del  Decret 179/1995, de  13  de  juny, pel  que s’aprova el  Reglament d’obres, 
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activitats i  serveis  dels  ens  locals,  de  conformitat amb  la  proposta de  l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la construcció 
d’un aparcament subterrani al subsòl de la riera Gavarra, núm. 4-14, de Canet de Mar, 
redactat per l’arquitecte, Sr. Jordi Goula i Goula amb un pressupost per contracta de 
5.863.450,43 €. 

 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP i al DOGC. 

 
TERCER.- Atès que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació, sotmetre aquest 
acord a la seva ratificació en la propera sessió que es celebri. 

 
10.- 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 22.30 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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