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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE DESEMBRE 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 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 

 

 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 

Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 

 

 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 

Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig i Valls 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Marisol Pacheco Martos 

 

 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació retenció de crèdits 
3)  Aprovació relació de factures 
4)  Baixes de tributs i multes 
5)  Baixa per diferències comptables en els saldos dels creditors i deutors 

municipals dels exercicis tancats (anys 1996-2004). 
6)  Aprovació criteri interpretatiu en l’acreditament de la taxa de recollida de 

deixalles en els supòsits d’obra nova. 
7)  Llicències d’obres majors 
8)  Adjudicació contracte reforma enllumenat públic rodalies ambulatori 
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9)  Atorgament llicència municipal ambiental estació de servei Sector Industrial 
U-7 

10) Serveis extraordinaris mes de desembre 
11) Subvenció extraordinària a “Strankis” pels tallers de Nadal 
12) Atorgament  de  llicència  per  a  la  tinença  i  la  conducció  de  gossos 

potencialment perillosos. 
13) Exàmen i aprovació signatura conveni per all desenvolupament dels ajuts 

per a activitats i serveis XBMQ 2005 
14) Exàmen i aprovació adhesió a la Xarxa Local SITMUN 
15) 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 30 
de novembre 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 
municipal   i  de   règim   local   de   Catalunya,   i  l’article  109   del   Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), s’acorda 
per unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
12327  a 12512  ambdós  inclosos,    de la relació núm.  39//05  del  pressupost 
ordinari de la corporació segons la relació adjunta i la núm. 390 de l'OO. AA 
Radio Canet, i 

 
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 
2005, tant general com de l’OO. AA. Ràdio Canet, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 

 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 39/05 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 
17.194,10 Eur. 

 
SEGON.- Aprovar la retenció de crèdit núm. 390 de l'OO AA Ràdio Canet per 
import de 2100 €. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 

 
Vista la relació de despeses   de data 14 de desembre de 2005, per import de 
132.015,11 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
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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 2005, que 
fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005. 

 
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 14 de desembre de 2005, per 
import de 132.015,11 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 2005. 

 
TERCER.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 358,49 
EUR. Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació establerta 
en les bosses de vinculació del pressupost de despeses 20.121.22500 fins que no 
s’efectuï la corresponent aprovació de la modificació de crèdit, per poder habilitar 
la despesa. 

 
QUART.- Aprovar la relació de factures núm. 7/05 de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 795,35€. 

 
4.- BAIXES DE TRIBUTS I MULTES 

 
4.1.- TRIBUTS 

 
Vistos els expedients de fallits de tributs, presentats per l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals d’aquesta 
Corporació, que es detalla: 

 
- FALLITS: 

 
Fra. 5043-5044 de data 02-11-05, per import de 1.408,84€. 

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

 
- FALLITS: 

 
Fra. 5043-5044 de data 02-11-05, per import de 1.408,84€. 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i efectes 
oportuns. 
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4.2.- MULTES 

 
Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual te 
cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables als 
efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació es 
detalla: 

 
- Proposta núm. 05051, per import de 4.609,14 €. 

Proposta núm. 05052, per import de 463,79 € 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, presentada 
per l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació que a 
continuació es detalla: 

 
- Proposta núm. 05051, per import de 4.609,14 €. 

Proposta núm. 05052, per import de 463,79 € 
 

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

 
5.- BAIXA PER DIFERÈNCIES COMPTABLES EN ELS SALDOS DELS 
CREDITORS I DEUTORS MUNICIPALS DELS EXERCICIS TANCATS (ANYS 
1996-2004). 

 
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2005, s’eleva la 
següent proposta de baixes de obligacions reconegudes pendents de pagament i 
de drets reconeguts pendent de cobrament d’exercicis anteriors, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per a la seva aprovació per part de la Junta 
de Govern Local a raó dels diferències comptables en els diferents anys 1996 a 
2004, que es detallen en la relació annex. 

 
Atès que l’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels obligacions i drets 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, pendents de pagaments i 
cobrament reconeguts en exercicis anteriors que, per diferents motius, s’han de 
depurar i donar de baixa. 

 
A l’empara del que disposa la Regla 128.1er. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, 
pel qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per l’Administració Local. 

 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Donar de baixa de la comptabilitat municipal les obligacions i drets 
detallats en la part dispositiva del present acord en base a diferències en les 
anotacions comptables dels diferents anys, 1996 a 2004, i que cal depurar amb la 
modificació del saldo inicial a data 01/01/2005, que a nivell de resum tenen els 
documents comptables ABO-ABP per import total de 286.283,72€ i en els 
documents comptables ABI per import total de 186.580,13€. 
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SEGON.- Aprovar que aquest expedient serveixi com a document comptable 
justificatiu de les corresponents anotacions comptables. L’objectiu final és ajustar 
la comptabilitat municipal a la realitat de les obligacions pendents de pagament  i 
contribuir, així, a donar una imatge fidel de la situació financera de l’Ajuntament. 

 
TERCER.- Donar compte del present a la Intervenció Municipal a fi que realitzi les 
anotacions comptables municipal pertinents. 

 

 
 

6.- APROVACIÓ CRITERI INTERPRETATIU EN L’ACREDITAMENT DE LA 
TAXA DE RECOLLIDA DE DEIXALLES EN ELS SUPÒSITS D’OBRA NOVA. 

 
Atesa la sol·licitud efectuada per part de l’oficina de recaptació de tributs de 
l’Excma. Diputació de Barcelona en vers a la interpretació de l’acreditament de 
l’Ordenança Fiscal número 29, taxa de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries, en els supòsit de les obres noves, davant de la possible dualitat 
interpretativa aplicable, tant de la certificació final d’obres com de la data de la 
llicència de primera ocupació. 

 
A l’empara del que disposa el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus articles 15 a 19. 

 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar que el criteri prevalent en l’acreditament respecte de 
l’Ordenança Fiscal número 29, Taxa de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries, en els supòsits d’obres noves serà el de la data de concessió de 
la llicència de la primera ocupació o de la seva denegació quan la mateixa no 
comportés la prohibició d’usos. 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina de Recaptació de l’Excma. 
Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 

 
7.- LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 

 
7.1-. ACCEPTACIÓ MODIFICACIÓ LLICENCIA D’OBRES NÚMERO 274/04 A 
L’ENTITAT PROMOCIONS RIBALTA I ASSOCIATS S.L. PER DIVIDIR EN DOS 
HABITATGES LA PLANTA SEGONA DE L’EDIFICI UBICAT A LA RIERA 
BUSCARONS NÚMERO 12-14. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de desembre de 2004, va 
concedir  llicència  d’obres  a  Promocions  Ribalta  i  Associats  S.L.  per  a  la 
construcció d’un edifici de dos habitatges i local comercial a la Riera Buscarons 
número 14. 

 
Vista la instància presentada per la mercantil Promocions Ribalta i Associats S.L. 
amb la qual sol.licita dividir en dos habitatges la planta segona de l’edifici ubicat a 
la Riera Buscarons número 12-14. 
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Vist l’informe emès per l’arquitecta de data 3 d’octubre de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la documentació aportada, es constata que es tracta d’una 
modificació del projecte per al qual es va acordar concedir llicència d’obres a 
la Junta de Govern Local de data 1 de desembre del 2004. Concretament es 
proposa dividir la segona planta, que constava d’un sol habitatge, en dos 
petits apartaments. El concepte general d’augmentar el nombre d’habitatges 
no incompleix les normes subsidiàries municipals, però cal tenir en compte 
que per aplicació de l’article 23.9 és necessari crear una nova plaça 
d’aparcament per a cada habitatge de nova creació (ja sigui a través de 
l’adquisició  de  concessions  a  l’aparcament  públic  o  amb  la  posada  a 
disposició  de  places  de  nova  creació  en  altres  edificis  privats  amb 
excedents).   Així   doncs,   i   donat   que   amb   la   modificació  proposada 
s’augmenta el nombre d’habitatges en un, cal justificar la creació de tres 
noves places d’aparcament. 

 
Per altra banda, els nous apartaments han d’acomplir amb el mínim exigit pel 
decret 259/2003 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges, respecte el que s’han detectat les següents deficiències: 

 
1. L’amplada mínima de l’accés a les cambres higièniques és de 0,70 m, per 

tant s’han d’ampliar els accessos de 0,65 m o 0,60 m. 
2. Els espais interiors de pas han de ser de 0,90 m com a mínim, per tant 

s’han d’ampliar els espais de pas inferior (0,80 m i 0,82 m). 
 

Finalment, s’ha d’evitar que el volum circular de les escales que pugen al 
traster-estudi aparegui a la façana per tal d’acomplir amb les Normes 
Subsidiàries de Planejament. 

 
Caldrà doncs modificar la proposta adaptant-la a la normativa vigent”. 

 
Vist  l’escrit  presentat  per   la  senyora  Rosa  Ribalta   en   representació  de 
Promocions Ribalta i Associats S.L. acompanyant documentació demanada amb 
les modificacions del projecte. 

 
Vist el nou informe emès en data 25 d’octubre d’enguany, amb el vistiplau de 
l’arquitecte municipal manifestant que: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que s’han subsanat les 
deficiències detectades en quant a l’acompliment del decret 259/2003 sobre 
requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. Per contra, encara 
manca justificar la creació de tres noves places d’aparcament. 
Conseqüentment restem a l’espera de la documentació necessària per tal 
justificació.” 

 
Atès que en data 3 de novembre de 2005 els senyors Serafí Ribalta i Josep Maria 
Pedrós en nom i representació de la societat Promocions Ribalta i Associats S.L., 
promotors de l’obra i el senyors Maria Concepcion Pujant Romagosa i Josep Espí 
i Pujol com a propietaris d’un dels habitatges i d’una plaça d’aparcament 
respectivament han signat un conveni amb l’Ajuntament que amb la finalitat de 
garantir el compliment de les places d’aparcament, han adquirit tres places a 
l’obra pública per a la construcció i ulterior explotació d’una aparcament subterrani 
a la riera Gavarra 4-14. 
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Vist l’informe favorable de la cap del servei de llicències de data 2 de desembre 
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. 

 
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 d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Autoritzar la modificació de la llicència d’obres  número 272/04 per 
dividir en dos habitatges la planta segona de l’edifici ubicat a la Riera Buscarons 
número 14, demanada per Promocions Ribalta i Associats S.L., d’acord al projecte 
de l’arquitecte Daniel R. Loureiro, 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.- Condicionar suspensivament l’atorgament del present permís a la 
inscripció en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que disposen els articles 
307.4 i 309.3 LS/92, mitjançant nota marginal, de la vinculació de les 3 places 
d’aparcament a ubicar a l’aparcament subterrani de la Riera Gavarra, 4-14, de 
Canet de Mar, a l’edifici ubicat a la Riera Buscarons, 12-14, als únics efectes de 
publicitat notícia pura. El compliment d’aquesta condició s’acreditarà mitjançant 
l’aportació de les corresponents certificacions registrals de cadascuna de les 
finques inscrites en les que consti la nota marginal, havent-se de traslladar a la 
futura divisió de propietat horitzontal, un cop inscrita la seva constitució. 

 
7.2.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 12- 
ARAGO PROCANET S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR 
DE 4 VIVENDES AL SOLAR UBICAT ARAGÓ NÚMERO 12. 

 
Atès que en data 8 de març de 2005, la mercantil Auxcon, Servicios Inmobiliarios 
S.L. en nom i representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres 
per a la construcció d’un edifici de quatre habitatges al solar ubicat al carrer Aragó 
número xx 

 
Vist l’informe de l’arquitecta de data 6 de maig de 2005, manifestant que: 
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Per tal de complir amb la normativa municipal és imprescindible crear una 
plaça d’aparcament per cada habitatge de nova creació. Aquesta condició és 
imprescindible per poder tirar endavant amb el tràmit de llicència. 

 
Per altra banda, també s’han de tenir en compte els punts següents: 

 
- L’habitatge en planta baixa no acompleix amb l’art. 25 de les normes 

subsidiàries que diu que tot habitatge o apartament rebrà ventilació i 
assolellament a través de la façana principal de l’edificació. 

- La relació del perímetre de l’habitatge en planta baixa respecte a la seva 
superfície útil no compleix amb la proporció definida al decret 
d’habitabilitat: P≥S/8 (14,40 < 122,39/8). 

- Cal justificar la ventilació de l’escala en PB. 
- Per la definició de les fusteries s’ha de tenir en compte que les portes 

d’accés als habitatges han de ser de 0,80 m d’ample i les d’accés als 
dormitoris i banys de 0,70 m mínim. 

- L’evacuació d’aigües pluvials ha de ser separativa. 
- Aportar  una  secció  de  l’escala  d’accés  als  habitatges  per  poder 

comprovar que s’acompleix amb l’alçada mínima lliure de 2,00 m. 
- Falta presentar l’estudi de seguretat i salut”. 

 
Atès que en data 20 de juliol de 2005, l’arquitecta de l’obra, Neus Riba Solar, 
aporta la documentació demanada per la tramitació de la llicència d’obres. 

 
Vist el nou informe emès en data 12 d’agost d’enguany, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que s’han realitzat les 
modificacions i especificacions necessàries per acomplir amb la normativa 
vigent. Tant pel que fa al decret d’habitabilitat com per la normativa municipal. 
Per tant s’adjunta la documentació aportada a l’expedient de referència i 
s’informa que les superfícies útils vàlides per a l’habitatge situat a la planta 
baixa, segons aquesta documentació, són les següents: 

 
Habitatge Planta Baixa 42,51 m² 

 
Estar-Menjador-Cuina 29,60 m² 
Bany 1 3,62 m² 
Dormitori1 9,29 m² 

 
Annex 1 (aparcament) 24,23 m² 
Annex 2 (soterrani) 83,02 m² 

 
Així  mateix,  l’escala  interior  per  accedir  a  la  planta  sotacoberta  haurà 
d’ampliar-se fins a un mínim de 90 cm d’ample per tal de poder considerar-se 
un espai d’accés a peces principals. La llicència quedarà, en tot cas, 
condicionada a aquest fet. 

 
Per altra banda, amb registre general d’entrada núm. 2829 en data 30 de maig 
del 2005, es va aportar el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Finalment informar que únicament queda per resoldre la manca de reserva 
d’aparcament per poder tirar endavant la llicència.” 

 
Atès que l’empresa Auxon Servicios Inmobiliarios S.L. presenta un escrit en data 
27 de setembre de 2005, amb el qual manifesta la cessió de drets i llicència 
d’obres a la mercantil 12-Arago Procanet S.L. 
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Atès  que  per  resoldre  la  reserva  de  les  places  d’aparcament  la  promotora 
presenta en data 11 de novembre d’enguany, un contracte privat entre l’entitat 
mercantil 12-Aragó Procanet S.L. i Fadesa Inmobiliaria S.A. signat en data 15 de 
setembre  de  2005,  reservant  tres  places  d’aparcaments  a  la  parcel.la  P2 
promoció “La Florentina” ubicada al sector U-6 “Pares Missioners”. 

 
Vist el nou informe tècnic de data 11 de novembre de 2005, amb el vistiplau de 
l’arquitecte municipal manifestant que: 

 
Examinada la documentació de referència es constata que el projecte executiu 
s’ajusta al bàsic presentat incorporant les esmenes adients: 

 
-  Segons esmenes sobre plànol l’escala interior s’amplia a 90 cm d’amplada. 

 
-  La xarxa de sanejament és realitzarà separativa i les aigües s’evacuaran 

directament a carrer per sota vorera. 
 

Donat  que  amb  registre  d’entrada  amb  data  11  de  novembre  del  2005 
s’aporten els contractes corresponents a l’adquisició de tres places 
d’aparcament de  nova creació en un altre edifici privat amb excedents, serà 
condició imprescindible que aquestes places quedin vinculades als habitatges 
creats en la present construcció i s’acompleix així amb el compliment de la 
normativa municipal en quant a la creació de nous aparcaments. 

 
Finalment, s’informa favorablement la documentació aportada.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 2 de desembre 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. 

 
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 d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil 12-Aragó Procanet S.L. per a 
la construcció d’un edifici de quatre habitatges al solar ubicat al carrer Aragó 
número xx, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte Neus Riba Soler, 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’arquitecte municipal. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de nou mil cinc-cents vint-i-vuit euros (9.528,00 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de dos mil cinquanta-vuit euros amb setanta-vuit 
cèntims (2.058,78 €) i per drets connexió a clavegueram cent vint euros (120,00 
€). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre mil set-cents 
seixanta-quatre  cèntims  (4.764,00  €)  en  concepte  de  garantia  per  valors 
urbanístics en risc i la quantitat de mil dos-cents noranta euros amb cinquanta-nou 
cèntims  (1.290,59  €)  en  concepte  de  fiança  per  residus  de  la  construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de llicència de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 

 
QUART.- Condicionar suspensivament l’atorgament de la present llicència a la 
inscripció en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que disposen els articles 
307.4 i 309.3 LS/92, mitjançant nota marginal, de la vinculació de les places 
d’aparcament ubicades a la parcel.la P2, promoció “La Florentina”, ubicada al 
sector U6 “Pares Missioners” de Canet de Mar, a l’edifici a construir al solar ubicat 
al carrer Aragó número xx, als únics efectes de publicitat notícia pura. El 
compliment d’aquesta condició s’acreditarà mitjançant l’aportació de les 
corresponents certificacions registrals de cadascuna de les finques inscrites en 
les que consti la nota marginal, havent-se de traslladar a la futura divisió de 
propietat horitzontal, un cop inscrita la seva constitució. 

 

 
 

7.3.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 
STAR PETROLEUM RED S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ D’ESTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I EDIFICI DE SERVEIS A LA 
PARCEL.LA 22 DEL SECTOR U-7 “ZONA INDUSTRIAL”. 

 
Vista la instància presentada pel senyor Mariano Roman Abad en nom i 
representació de la mercantil Star Petroleum Red S.L., amb la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la construcció d’una estació de submnistrament de 
combustibles i edifici de serveis a la parcel.la 22 del sector U-7 “zona industrial”. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta de data 4 de maig de 2005, el contingut del qual és: 

 
“Per tal de poder informar la documentació de referència és necessari aportar 
una definició més concreta de les cotes del terreny modificat i els talussos 
resultants. S’incorporarà també la definició del mur perimetral pel que fa a 
l’alçada respecte el terreny natural i el modificat, i també pel que fa a materials. 

 
Per altra banda, cal aportar un emplaçament en format digital i l’assumeix 
d’obra dels tècnics competents. 

 
Pel que fa a les instal·lacions, s’exigirà el compliment de la Llei 6/2001, de 31 
de  maig,  d’ordenació  ambiental  d’enllumenat  per  a  la  protecció  del  medi 
nocturn.  Prescripció  que  cal  recollir  dins  el  document  de  la  memòria  del 
projecte en el capítol que correspongui. 

 
Finalment, recordar que és necessari obtenir la llicència referent a l’activitat 
abans de poder concedir la referent a obres”. 
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Vista la documentació presentada pels tècnics de l’obra en data 26 de maig de 
2005, aportant els plànols modificats d’acord amb el requeriment tècnic, la qual ha 
emès en data 21 de juny de 2005, el següent informe: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un 
topogràfic de l’estat final, perfils i la definició del mur perimetral. També s’han 
incorporat les especificacions de l’enllumenat i el plànol de situació en suport 
digital. 

 
Consultada, per altra banda, la normativa vigent es constata que l’art. 

22  punt  8  de  les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  fa  referència  a 
l’adaptació topogràfica. Com a norma general i excepte determinacions 
específiques  en  alguna  zona  o  unitat,  s’ha  de  procurar  l’anivellament  del 
terreny per adaptar les edificacions al marc urbà de manera que les terrasses 
del terreny als límits de parcel·la no superin els dos metres per sobre o per 
sota de la cota natural del terreny. Per altra banda, els murs de contenció han 
de tenir una alçada màxima de 3 metres i les plataformes interiors 
d’anivellament s’han de disposar sense que sobrepassin uns talussos teòrics 
del  30%  de  pendent  traçats  des  de  les  cotes  màximes  de  reomplert  o 
excavació als límits. 

 
Donat que, segons la documentació aportada, l’adaptació topogràfica 

d’anivellament  del  terreny  per  adaptar  l’edificació  no  acompleix  amb  la 
normativa vigent, cal replantejar-la segons els paràmetres establerts”. 

 
Vista la proposta del Cap de la Unitat d’Activitats de data 11 de novembre de 
2005, d’atorgament llicència municipal ambiental d’instal.lació d’una estació de 
servei a l’esmentada parcel.la. 

 
Vist el nou informe tècnic de data 28 de novembre d’enguany, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinada la documentació de referència, es constata que tot i que el títol 

del document és “memòria tècnica annexa al projecte de llicència ambiental”, 
s’adjunta una sol·licitud signada per la propietat i l’equip tècnic demanant que 
les modificacions que s’hi defineixen siguin incorporades a la corresponent 
llicència d’obres. 

 
Dites modificacions redueixen per una part el nombre de sortidors, la 

superfície de l’edifici de serveis i l’àrea de la marquesina, sense afectar en cap 
cas al compliment de la normativa urbanística vigent. Per una altra part, però, 
s’eliminen els murs de 5 m dels límits substituint-los per talussos d’inclinació 
igual a la del terreny natural. Aquesta darrera modificació ajusta el projecte a la 
normativa vigent pel que fa a l’adaptació topogràfica d’anivellament del terreny 
per adaptar l’edificació, subsanant així les deficiències detectades en revisions 
anteriors. 

 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada 

condicionant la llicència a: 
 

-  la  realització  dels  límits  segons  els  talussos  definits  (en  cap  cas  es 
realitzaran murs superiors als 3 m). 

-  la realització d’una xarxa de sanejament separativa (separant l’evacuació 
d’aigües pluvials de les aigües residuals). 

-  la realització de l’accés tal i com es defineix al corresponent pla parcial i al 
projecte d’urbanització” 
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Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 1 de desembre 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. 

 
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 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Star Pretroleum Red S.L. per a 
la  construcció  d’una  estació  de  subministrament  de  combustibles  i  edifici  de 
serveis a la parcel.la 22 del sector industrial U-7, d’acord al projecte modificat de 
l’enginyer industrial Imma Barrau Arcas, 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 vint-i-dos mil sis-cents setanta-cinc euros amb nou 
cèntims (22.675,09 €); per taxes urbanístiques la quantitat de dos mil cent 
quaranta-quatre euros amb tretze cèntims (2.144,13 €). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de onze mil tres-cents trenta- 
set euros amb cinquanta-quatre cèntims (11.337,54 €) en concepte de garantia 
per valors urbanístics en risc i la quantitat de quatre-cents vint euros amb setanta- 
un cèntims (420,71 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de llicència de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 

 
QUART.- De conformitat amb l’nforme de la tècnica municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a: 

 
- la  realització  dels  límits  segons  els  talussos  definits  (en  cap  cas  es 

realitzaran murs superiors als 3 m). 
- la realització d’una xarxa de sanejament separativa (separant l’evacuació 

d’aigües pluvials de les aigües residuals). 
- la realització de l’accés tal i com es defineix al corresponent pla parcial i al 

projecte d’urbanització. 
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7.4.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL 
JOVER UTZET S.L. PER A LA REFORMA I REHABILITACIO EDIFICI 
PLURIFAMILIAR PER 4 HABITATGES I 2 LOCALS UBICAT A LA RIERA 
BUSCARONS NÚMERO 8 CANTONADA FONT NÚMERO 2. 

 
Vista  la  instància  presentada  pel  senyor  Antonio  Utzet  Jover  en  nom  i 
representació  de  la  mercantil  Jover  Utzet  S.L.,  amb la qual  sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma i rehabilitació edifici plurifamiliar de 4 habitatges i 2 locals 
a la Riera Buscarons número xx cantonada carrer de la Font número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta de data 2 d’agost de 2005, el contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es constata que el projecte s’ajusta de forma general a la 
normativa vigent. Doncs, tot i tractar-se d’un volum d’edificació disconforme, 
seguint l’article 102 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme adaptada a 
la  Llei  10/2004,  de  24  de  desembre,  s’hi  ha  d’autoritzar  les  obres  de 
consolidació  i  rehabilitació  i  els  canvis  d’ús,  sempre  d’acord  amb  les 
condicions bàsiques del nou planejament. Per altra banda, s’informa de les 
següents deficiències: 

 
1. La normativa municipal exigeix la creació d’una plaça d’aparcament per cada 

habitatge de nova creació. Així doncs és necessari preveure la creació de 
quatre places d’aparcament. Aquesta obligació de reserva d’aparcaments és 
podrà substituir per l’adquisició de concessions a l’aparcament públic. 

 

2. El projecte ha d’estar signat per la propietat. 
 

3. Donat que es fa una important rehabilitació de les instal·lacions, la xarxa 
d’evacuació d’aigües pluvials s’ha de fer separativa. Les aigües pluvials 
s’evacuaran directament a carrer per sota vorera, col·locant una platina 
metàl·lica que eviti el trencament del bordó. 

 

4. S’han d’evitar els volums emergents als terrats per sortides d’escala. Els 
plans  de  façana  que  limiten  la  planta  sotacoberta  han  de  ser  sempre 
paral·lels als fronts de carrer, tal com indica l’art 21 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament. Així doncs cal ajustar la planta sotacoberta a la 
normativa municipal. 

 

5. Es necessària una descripció més acurada pel que fa a la fusteria, tant 
interior com exterior. Tenint en compte que, seguint el decret d’habitabilitat, 
la sala ha de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,80 m i de 0,70 m a 
la resta de peces amb una alçada lliure de 2,00 m. 

 

6. També és necessari aportar les fitxes justificatives d’acompliment de la NRE- 
AT-87, NBE-CE-88 i NBE-CPI-96. 

 
 

Per tot l’esmentat, cal aportar documentació justificativa solucionant les 
deficiències  esmentades  i  totes  aquelles  que  puguin  ser  detectades  en 
revisions posteriors, per tal d’ajustar-se en tot a la normativa vigent”. 

 
Atès que en data 21 de setembre la mercantil presenta la   documentació 
demanada de la qual l’arquitecta en data 14 d’octubre emet el següent informe: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que s’aporten les fitxes 
justificatives  d’acompliment  de  la  NRE-AT-87,  NBE-CE-88  i  NBE-CPI-96 
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degudament complimentades. Per altra banda, però, encara manquen per 
resoldre part de les esmenes realitzades anteriorment: 

 
1. En referència a la necessitat de crear places d’aparcament, tot i que la 

propietat manifesta haver resolt la reserva d’aparcament, no s’aporta 
documentació justificativa d’aquest fet. Es necessari aportar documentació 
que justifiqui la creació de 4 places d’aparcament. 

2. Cal aportar el plànol que defineix la xarxa de sanejament que es pretén 
realitzar, especificant l’evacuació d’aigües pluvials i la d’aigües residuals que 
serà separativa. 

3. Caldrà modificar les sortides a terrat evitant que sobresurtin volums que no 
quedin integrats dins el volum principal (que tindrà únicament dues façanes 
paral·leles als carrers). 

4. Cal aportar plànol de fusteria i realitzar una definició més acurada de les 
façanes projectades. 

 
Per tot l’esmentat, restem a l’espera de documentació que modifiqui el projecte 
convenientment”. 

 
Vista la nova documentació presentada en data 17 de novembre d’enguany i 
l’informe emès amb data 2 de desembre amb el vistiplau de l’arquitecte municipal, 
el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que: 

 
1. No hi ha necessitat de creació de places d’aparcament, doncs es tracta 

d’una rehabilitació on existien 5 habitatges i se’n suprimeix un, donant un 
resultat total de 4 habitatges. 

2. S’aporta la definició d’una xarxa de sanejament separativa, amb l’evacuació 
de les aigües pluvials directament a carrer en dos punts. 

3. S’han  modificat  les  sortides  a  terrat  evitant  els  volums  segregats  del 
principal. 

4. S’aporta una definició més concreta de les façanes. 

Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació de referència. 

Finalment, tenir present que el trànsit de la Riera Buscarons al seu pas per la 
Plaça de la Llenya (part pavimentada amb pedra de Sant Vicenç) està limitat a 
vehicles  pesats  d’un  màxim  de  20T  i  una  velocitat  màxima  de  5  Km/h. 
Igualment la llosa de pedra de les voreres admet tant sols el trànsit de vehicles 
lleugers  de menys  de  5T  i,  eventualment,  el  pas (no l’estacionament) de 
vehicles pesats de 20 T màxim i una velocitat màxima de 5 Km/h. 

 
El volum de runes total per a la gestió de residus es defineix en 51,10 m³, per 
tant la fiança per enderrocs i altres residus de la construcció ascendeix a 
614,22 €.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 5 de desembre 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 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Concedir  llicència  d’obres  a la mercantil  Jover  Utzet  S.L  per  a  la 
reforma i rehabilitació edifici plurifamiliar per quatre habitatges i dos locals de la 
Riera Buscarons número xx cantonada carrer de la Font xx d’acord al projecte 
modificat de l’arquitecte Miquel Brullet i Tenas, 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 sis mil cent dotze euros amb seixanta-quatre 
cèntims (6.112,64 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de mil quatre-cents 
trenta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (1.434,99 €). 

 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres mil cinquanta-sis euros 
amb  trenta-dos  cèntims  (3.056,19  €)  en  concepte  de  garantia  per  valors 
urbanístics en risc i la quantitat de sis-cents catorze euros amb vint-i-dos cèntims 
(614,22 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances 
es retornaran en el moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 

 
QUART.- Caldrà tenir present que el trànsit de la Riera Buscarons al seu pas per 
la Plaça de la Llenya (part pavimentada amb pedra de Sant Vicenç) està limitat a 
vehicles pesats d’un màxim de 20T i una velocitat màxima de 5 Km/h. Igualment 
la llosa de pedra de les voreres admet tant sols el trànsit de vehicles lleugers de 
menys de 5T i, eventualment, el pas (no l’estacionament) de vehicles pesats de 
20 T màxim i una velocitat màxima de 5 Km/h. 

 
8.-  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  REFORMA  ENLLUMENAT  PÚBLIC 
RODALIES AMBULATORI. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 
2005, va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de 
l’ambulatori dins del terme municipal de Canet de Mar, així com del plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant concurs, per 
procediment obert de les esmentades obres i exposar al públic el primer pel 
termini de 30 dies, en els termes de l’article 37 del ROAS i al mateix temps es va 
convocar concurs. 
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Atès que l’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci publicat al BOP núm. 257 de data 27 d’octubre de 2005 i al 
DOGC núm. 4501 de data 2 de novembre de 2005. 

 
Atès que el període d’informació pública va finalitzar el 9 de desembre de 2005 
sense que s’hagi presentat cap al·legació. 

 
Atès que en el DOGC número 4501, de data 2 de novembre de 2005 s’ha publicat 
el corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 

 
Atès que la mesa de contractació, en data 12 de desembre de 2005, ha acordat 
proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Sociedad 
Española de Construcciones Eléctricas, SA, (SECE), en haver obtingut major 
puntuació. 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data 9 de desembre de 
2005 el contingut literal del qual és el següent: 

 
“IDENTIFICACIÓ 

 
Que al concurs s’han presentat tres empreses ofertants i són les següents: 

 
1.  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  SA. 

(SECE). 
2.  ELECTROMECÁNICA SOLER, SL.(SOLER) 

FETS. 

D’acord amb el Plec de Clàusules administratives particulars el preu mínim 
de licitació es fixa en seixanta nou mil sis-cents euros: (61.730,00 €) IVA 
inclòs: 

 
L’OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PER A CADA CONCURSANT ES 
DE: 

 
ISIDRE  CASAS  QUIÑONERO  (SECE)  ...................... 49.505,09,-€,  IVA 
INCLÓS 
JORDI  SOLER  PAREDES  (SOLER)........................... 54.320,00-€,  IVA 
INCLÓS 

 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ. 
 

49.505,09€+54.320,00€ 
Mitjana aritmètica (numèrica) ; ---------------------------------- =  51.912,54 € 

2 
 

Percentatges de BAIXA. 
 

(SECE) Isidre Casas Quiñonero 
Baixa......................................................... =  12.254,91 € 
Percentatge de Baixa...............................  =  19,85 % 

 
(SOLER) Jordi Soler Paredes 
Baixa......................................................... =  7.410,00 € 
Percentatge de Baixa...............................  =  12,00% 
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19,85%+12,00% 

Mitjana aritmètica (en percentatge) ;      --------------------------- =  15,92% 
2 

 
Percentatge de Baixa més 5 punts = 15,92 + 5 =  20,92 

 
Per tal de facilitar la valoració de les ofertes presentades, en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, del concurs en base als criteris 
d'adjudicació de les propostes presentades pels licitadors, s’emet la següent 
puntuació: 

 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 
a). Oferta econòmica; del de càlcul resulta que no hi ha cap quantitat que sia 
superior en 10 unitats respecte a la mitjana aritmètica percentual mes 5 
punts, de les ofertes presentades, per tant les dues empreses estan dintre de 
les condicions exposades a l’Apartat V.a). Del Plec de Clàusules, puntuació 
màxima;           fins a 50 punts 

 
(SECE) Isidre Casas Quiñonero 
Percentatge de baixa............:    =    20,92 - 19,85   = 1,07 
Puntuació...............................:     =  47,44 

 
(SOLER) Jordi Soler Paredes 
Percentatge de baixa............:    =  20,92 - 12,00   = 8,92 
Puntuació...............................:     =  28,68 

 
b) Solucions tècniques de millora de projecte: fins a 20 punts 

 
(SECE) Isidre Casas Quiñonero 
Puntuació...............................: =  16 
(SOLER) Jordi Soler Paredes 
Puntuació...............................: =  20 

c) Capacitat de manteniment, garantia: fins a 10 punts. 

(SECE) Isidre Casas Quiñonero 
Puntuació...............................:     =  10 
(SOLER) Jordi Soler Paredes 
Puntuació...............................:     =    9 

 

d) Composició equip tècnic i cap d’obra; fins a 10 punts. 

(SECE) Isidre Casas Quiñonero 
Puntuació...............................: =  10 
(SOLER) Jordi Soler Paredes 
Puntuació...............................: = 8 

 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

 
Les dues empreses concursants son de capacitat suficient per l’obra que es 
licita, així com, el tècnic que subscriu en te referències contrastades, 
favorables de les dues. 
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Per tant, tot i que cadascuna d’elles pot executar el projecte amb resultat 
favorable, el criteri 
del tècnic que subscriu es basa en la diferencies contrastades en la memòria 
tècnica que s’ha examinat conscientment. I que es relacionen a continuació: 

 
a)   Una baixa més important, ofereix SECE, del 19,85%, superior a la 

baixa, d’Elèctriques Soler, 12,00% 
b)   Les millores del projecte que proposa SECE, es en qualitat dels 

aparells de control de quadre de capçalera. 
 

Vist que el material contemplat en el projecte ja consta que ha d’ésser de 
qualitat, no es valora com la oferta de plus econòmic (1.500 Є) per invertir a 
l’obre que es licita. 

c)   Es veu millor la capacitat de manteniment de Sece que la de Soler, 
1er. per l’equip tècnic i també per proximitat de la base d’actuació, 
Arenys de Munt. 

d)  L’equip tècnic de SECE, sembla més complert al incloure-hi paletes i 
peons, de la pròpia empresa, apart de l’equip de tècnics 
electricistes, ja que SOLER ha de l’obra civil. 

 
Per tot el que s’ha raonat anteriorment, la puntuació, segons el lleial saber i 
entendre del tècnic que subscriu queda de la següent manera : 

 
ISIDRE CASAS QUIÑONERO (SECE)...............:    83,44 punts 

 
JORDI SOLER PAREDES (SOLER)...................:  65,68   punts” 

 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’alcaldia d’obres i serveis, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la contractació de les obres de 
reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de rodalies de 
l’ambulatori de Canet de Mar, a l’empresa Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas, SA, (SECE), pel preu cert i global de //49.505,09// €, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives, particulars i generals i a la seva plica, en 
especial pel que fa a les millores ofertades. 

 
SEGON.- El termini d’execució del contracte serà d’1 mes a comptar des de 
l’endemà del dia en què s’efectuï l’acta de comprovació del replanteig. 
L’adjudicatari resta obligat al compliment del termini d’execució total del contracte 
i dels terminis parcials fixats per l’Ajuntament. Si arribat qualsevol dels terminis 
fixats, el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables a ell, 
l’Ajuntament podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició de 
penalitzacions econòmiques. Les penalitzacions s’aplicaran segons la quantia 
determinada en el paràgraf primer de l’art. 95.3 del TRLCAP. 

 
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
després de la notificació d’aquest acord acreditin que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 1.980,20 €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, de 
conformitat  amb  el  que  estableix  la  clàusula     VII  del  plec  de  clàusules 
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administratives particulars tot advertint-lo que, si no ho fa així, la contractació pot 
quedar resolta. 

 
QUART.- Disposar la despesa de //49.505,09// € amb càrrec a la partida núm. 
90.511.63302 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal. 

 
CINQUÈ.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 
1.234,60 €, equivalent al 2% del pressupost establert com a base de licitació, 
dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel que fa a la documentació 
que   acompanya   a   les   proposicions,   serà   retornada   una   vegada   hagin 
transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 

 
SISÈ.- L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions 
aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el 
treball. 

 
SETÈ.- Seran a càrrec del contractista les despeses i els impostos de l’anunci o 
dels anuncis de licitació (fins a un màxim de 600 €), i també les despeses de la 
formalització  del  contracte  i  totes  aquelles  altres  que  estiguin  legalment 
establertes sobre aquestes matèries. 

 
VUITÈ.- El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, els rètols i cartells 
anunciants de les obres, així com els senyals que calgui per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 
degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als seus límits i 
immediacions.  Tots  aquests  cartells  han  d’estar  redactats,  com  a  mínim,  en 
català. 

 
NOVÈ.- El contractista haurà de portar els Llibre d'Ordres i d’Incidències, 
correctament diligenciats i complimentats. 

 
DESÈ.- La contractació per part de l'adjudicatari de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 115 del 
TRLCAP, així com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà 
d'ajustar-se al que disposa l'article 116 del TRLCAP. 

 
ONZÈ.-  El contractista resta obligat a destinar, per a l’execució del contracte, tots 
els recursos materials i humans ofertats en la seva plica. 

 
DOTZÈ.- El contractista instal·larà diferencials rearmables en el quadre elèctric a 
més de caixes cofred Claved per a la protecció i connexió dels punts de llum. 

 
TRETZÈ.- El contractista realitzarà un plànol luxomètric abans de començar l’obra 
i un altre un cop acabada l’execució de les obres, a més, elaborarà un plànol 
digitalitzat  de  les  instal·lacions  compreses  en  l’àmbit  de l’obra.  Tots  aquests 
plànols seràn lliurats a l’Ajuntament. 

 
CATORZÈ.- El contratcista haurà d’efectuar la correcta eliminació dels residus 
contaminants, procedents de les làmpades de descàrrega. 

 
QUINZÈ.- El contractista executarà l’obra de manera que de forma permanent es 
mantingui l’accés a les vivendes i locals. 
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SETZÈ.- El termini de garantia del present contracte serà de 2 anys a comptar 
des de la data de l’acta de recepció de l’obra. Durant aquest termini el contractista 
serà responsable de la conservació de les obres. 

 
DISSETÈ.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
DIVUITÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 
9.-   ATORGAMENT   LLICÈNCIA   MUNICIPAL   AMBIENTAL   ESTACIÓ   DE 
SERVEI SECTOR INDUSTRIAL U-7 

 
En data 14 de març de 2005, el Sr. Mariano Roman Abad, en representació de la 
societat STAR PETROLEUM RED, SL amb CIF núm. xxxxxxx, presentà davant 
d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per 
a l’obtenció de la llicència ambiental municipal (tipus B) per a la legalització de 
l’activitat de venda al detall de carburants per a l’automoció amb serveis 
complementaris de rentat de cotxes, cafeteria-bar i supermercat d’alimentació, al 
sector industrial (parcel·la 22 del sector industrial U-7), d’aquesta població. 

 
Tot seguit es va procedir a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons 
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament aprovat 
per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l’Ordenança reguladora de la 
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
(OA). 

 
En data 9 de setembre de 2004, l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Anna Martín 
Massó, va lliurar el certificat de compatibilitat urbanística del projecte amb la 
normativa vigent al municipi, segons consta al certificat de la secretaria accidental 
de la mateixa data. 

 
En data 9 de maig de 2005, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es va donar trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme 
perquè emetés l’informe preceptiu, en el termini d’un mes. Tanmateix es requerí 
el seu pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze dies, es 
pronunciés   sobre   la   suficiència   i   idoneïtat   del   projecte   tècnic   i   demés 
documentació presentada. 

 
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal durant 20 i 10 
dies respectivament, sense que es presentés cap al·legació. 

 
En data 30 d’agost de 2005, es rep l’informe preceptiu favorable, emès   pel 
Consell Comarcal del Maresme. 

 
En data 17 de setembre de 2005, l’enginyer municipal, Sr. Lluís García Juli, emet 
informe en el que expressa que, un cop examinat el projecte i demés 
documentació  tècnica presentada, i atenent a que de les característiques de 
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l’activitat   esmentada,   entén   que   pot   informar   favorablement   la   sol·licitud 
efectuada. 

 
En data 17 d’octubre de 2005, es rep l’informe preceptiu favorable emès per la 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 

 
En data 11 de novembre de 2005, la Cap de la unitat d’Activitats, Sra. Dolors Puig, 
formula  proposta  d’acord,  notificada  a  la  interessada  en  data  14/11/2005, 
concedint-li  un  termini  màxim  de  10 dies  hàbils  en  tràmit  d’audiència  perquè 
formuli les al·legacions que consideri pertinents, termini que finalitza sense haver- 
ne presentat. 

 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada, a tenor de la delegació de competències efectuada per l’alcalde 
mitjançant resolució número 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de promoció econòmica, s’acorda per unanimitat:: 

 
PRIMER.- Concedir a la societat STAR PETROLEUM RED, SL la llicència 
ambiental municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat de venda al detall de 
carburants per a l’automoció amb serveis complementaris de rentat de cotxes, 
cafeteria-bar i supermercat d’alimentació, al sector industrial (parcel·la  22 del 
sector industrial U-7), d’aquesta població. 

 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les 
següents determinacions: 

 
Les del projecte tècnic visat amb núm. 296306 de data 01/02/05, de les quals se’n 
detallen, entre d’altres, les següents: 

 
1. La instal·lació elèctrica estarà feta d’acord amb el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 
2.    La campana extractora de fums de la cuina disposarà de filtre que es 

pugui treure i netejar i safata de recollida de greixos previ a la connexió 
a la xemeneia la qual superarà en 2 metres la coberta de l’edifici. 

3.    Disposició d’una arqueta de recollida de mostres en la xarxa d’aigües 
residuals abans de la connexió al col·lector general. 

4. Pre-tractament de les aigües de la zona de l’estació de servei i del 
rentat del vehicles previ a la seva connexió. 

5. Disposició de contenidors de recollida selectiva. 
6. Disposició de 5 extintors de 12 Kg. de pols ABC i eficàcia 34A-144B en 

la zona dels sortidors, un extintor de CO2 al costat del quadre elèctric, i 
un carro mòbil de 50 Kg. de pols ABC al costat de les boques de 
càrrega d’eficàcia 89A i 610B. 

7. Disposició de diversos extintors de 6 Kg. de pols ABC a l’edifici de 
serveis. 

8. Disposició de cartells de “Prohibit fumar” en tot el recinte. 
9. Existència d’un hidrant d’incendis a menys de 100 metres. 
10. Instal·lació  petrolífera  realitzada  d’acord  amb  el  Reglament 

d’instal·lacions petrolíferes i de la seva instrucció IP 04. 
11.  Instal·lació de gas realitzada d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions 

Interiors de Gasos Combustibles i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries. 
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12. Instal·lacions frigorífiques realitzades d’acord amb el Reglament 
d’instal·lacions frigorífiques i Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal: 

 
1.     Abans de l’inici de l’activitat cal presentar a la Ponència Ambiental 

Comarcal  del  Consell  Comarcal  del  Maresme  còpia  de  l’Acta  de 
control mediambiental inicial. 

2. Complir les Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball. 
3. Compliment de la Llei 3/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de 

riscos laborals. 
4.    Complir el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació 
del codi d’accessibilitat, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques. 

5.    Complir la Llei 20/1991, de 15 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació 
del codi d’accessibilitat. 

6.     Disposar  dels  nivells  mínims  d’il·luminació  i  de ventilació  suficient, 
natural  o  forçada,  indicats  en  l’Ordenança  general  de  seguretat  i 
higiene en el treball. 

7.     Compliment de la Reglamentació Tècnica-Sanitària pel que fa a la 
venda, exposició i manipulació d’aliments (RD 2525/85) i instruccions 
complementàries. 

8.    Compliment de la Reglamentació Tècnica-Sanitària pel que fa als 
menjadors d’ús col·lectiu (RD 2817/83 i 1333/84) i instruccions 
complementàries. 

9.     Abans  de  la  visita  de  comprovació  definitiva  cal  aportar  certificat 
d’higiene alimentària, emès pels Serveis Territorials de Sanitat, sobre 
condicions higièniques del local i zona d’obrador si en disposa. 

10.  La connexió i l’abocament d’aigües residuals a les xarxes de 
clavegueram dels municipis del Maresme s’efectuarà d’acord amb el 
“Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca 
del Maresme”. 

11. No abocar residus industrials a la xarxa de clavegueram. 
12.   Prohibició d’abocar dissolvents, olis, greixos, etc., a la xarxa de 

clavegueram. Aquests es recolliran en recipients metàl·lics tapats 
exclusius per aquesta finalitat i seran gestionats com a residus 
industrials. 

13. Les aigües residuals que siguin abocades a la xarxa de clavegueram 
no han de sobrepassar els límits previstos en el Reglament Regulador 
d’Abocaments d’Aigües residuals a la comarca del Maresme. 

14. Cal demanar el Permís d’Abocament. 
15. La connexió del sistema d’usuari s’ha de realitzar aigües amunt del 

separador d’hidrocarburs. 
16.   Si les aigües abocades directament a riera no són únicament pluvials, 

cal demanar autorització a l’ACA. 
17.   Manca autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tractar-se 

d’una activitat ubicada a menys de 100m d’una riera. 
18.   Complir  el  Reial  Decret  1942/1993,  de  5  de  novembre,  pel  qual 

s’aprova el Reglament d’instal·lacions contra incendis. 
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19.   Complir el Reial Decret 2267/2004, pel qual s’aprova el Reglament de 
prevenció contra incendis en indústries. 

20. Complir  el  Decret  241/1994,  de  26  de  juliol,  sobre  condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis als edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91. 

21.   Cal la instal·lació d’hidrants d’acord amb el Decret 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. 

22.  Cal complir la Norma Bàsica NBE-CPI/96, sobre condicionants de 
protecció contra incendis als edificis. 

23.   Realitzar un manteniment anuals de tots els mitjans de lluita contra 
incendis: sistemes de detecció i alarma d’incendi, extintors, boques 
d’incendi   equipades   i   sistemes   fixos   d’extinció,   per   personal 
d’empreses legalment autoritzades pel Servei Territorial d’Indústria 
segons el RD 1942/93 i caldrà disposar sempre dels documents 
acreditatius del mantenidor-instal·lador autoritzat. 

24. Disposar d’una zona de protecció de 25m d’amplada a comptar des 
del perímetre exterior segons els articles 1 i 2 del Decret 64/1995, de 7 
de març, (DOGC num. 2022 de 10/03/95). 

25. Senyalitzar  els mitjans d’extinció i les vies d’evacuació segons les 
normes UNE-23-033 i UNE-23-034. 

26.   Disposar d’un extintor d’incendi d’eficàcia 21A-113B cada 15 metres 
de recorregut a l’interior del local. 

27. Les portes i vies d’evacuació han  d’estar senyalitzades i disposar del 
nivell d’il·luminació que fixa l’art. 12 de la NBE-CPI/96. 

28. Limitar la càrrega de foc (QF) a l’expressada en el projecte tècnic. 
29. Complir la Normativa Tècnica d’Estacions de Servei RD 1523/99. 
30.   Els residus sòlids urbans o assimilables fruit de la neteja, restes de 

menjadors d’empresa, envasos i embalatges s’eliminaran d’acord amb 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus i amb la Llei 
1/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos disposant-los 
segons l’Ordenança de cada municipi en els contenidors de RSU de 
colors marró per la matèria orgànica, blau per paper i cartró, verd pel 
vidre i groc pels envasos inorgànics; tots ells instal·lats a la via pública 
per a la recollida selectiva o a la deixalleria municipal o comarcal més 
propera. 

31. Es recomana la recollida dels olis procedents del bar, i posteriorment 
tractament per empresa autoritzada. S’evitarà, en el possible, el seu 
abocament a la xarxa de clavegueram. 

 
Les proposades per l’enginyer municipal: 

 
1.      Disposició d’enllumenat d’emergència i senyalització en l’edifici de 

serveis. 
2. Els mitjans d’extinció estaran senyalitzats. 
3.     La superfície de venda destinada exclusivament a la comercialització 

de pa i derivats serà de 30 m², com a mínim. 
4.     Disposició dels elements susceptibles de produir vibracions damunt de 

juntes elàstiques. 
5.     Disposició dels elements de climatització dintre de campanes aïllants 

acústiques si els sorolls transmesos pels mateixos superen en més de 
3 dbl. el soroll de fons. 
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6. L’edifici de serveis haurà de ser sector d’incendi RF-120, com a mínim. 
7.     Els  olis  provinents  de  la  cuina  s’emmagatzemaran  en  recipients 

estancs i seran retirats per una empresa especialitzada. 
8.     La instal·lació d’aire comprimit acomplirà amb el Reglament d’Aparells 

a Pressió i demés normatives que el complementen. 
9.     Insonorització específica de la dependència on s’ubica el compressor 

si els sorolls transmesos pel mateix superen els límits admissibles. 
10.   Insonorització total o parcial de l’edifici de serveis, segons convingui, si 

els sorolls transmesos a l’entorn superen en més de 3 dBA el soroll de 
fons. 

11.  Simultàniament amb la petició de l’acta de comprovació s’hauran 
d’acompanyar els següents documents: 

 
- Certificat  de  posta  en  funcionament  de  les  instal·lacions  de 

protecció contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i signat 
per tècnic competent i/o contracte de manteniment dels medis 
d’extinció per empresa autoritzada. 

- Còpia del registre industrial de l’activitat o, en el seu defecte, de la 
sol·licitud efectuada davant del Departament d’Indústria de la 
Generalitat.. 

- Còpia de document acreditatiu d’estar donat d’alta davant de la 
Junta de Residus com a centre productor de residus en 
l’emplaçament on es pretén desenvolupar l’activitat. 

- Còpia del Contracte amb una empresa autoritzada per la Junta de 
Residus del departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya per a la recollida dels olis de la cuina, i dels demés 
elements i residus que s’originin en l’activitat. 

- Legalitzacions  de  les  instal·lacions  sotmeses  a reglamentacions 
específiques efectuades davant del Departament d’Indústria de la 
Generalitat o, si s’escau, davant d’una Entitat d’Inspecció i Control. 

- Certificat  Final  conforme  l’activitat  s’ajusta al  projecte  aprovat  i 
s’han adoptat TOTES i CADASCUNA de les mesures correctores 
imposades, signat per tècnic competent i visat pel corresponent 
Col·legi Oficial. 

 
Les proposades per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil: 

 
1. Instal·lar un hidrant per bombers si no n’hi ha un altre a menys de 

100m. 
 

TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de 
les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als informes tècnics 
municipals i a les disposicions normatives d’aplicació, en els termes següents: 

 
a)     En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en relació 

als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat amb una 
certa incidència ambiental. 

b) En  relació  a  la  seguretat  i  protecció  de  la  salut  de  les  persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent. 

c)      En matèria de prevenció d’incendis: Cal acomplir amb la norma NBE- 
CPI/96  i  amb  el  Decret  241/1994,  de  26  de  juliol,  sobre  els 
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condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
A la documentació aportada s’aporta el càlcul de la càrrega de foc. 

d) En  matèria  d’higiene,  seguretat  i  comoditat:  Segons  les  dades 
aportades en el projecte tècnic, l’activitat és susceptible d’adaptar-se a 
la normativa vigent sobre condicions de seguretat que han de reunir 
els locals de treball segons les disposicions mínimes exigides a la llei 
31/1995 de 8 de novembre i Reial Decret núm. 486/1997 de 14 d’abril. 

e)     En   relació   a   les   condicions   acústiques:  No   s’haurien   d’alterar 
globalment les existents a la zona. Cal que es complimenti la Llei 
16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica. 

f)      En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es 
puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi dels recursos naturals: 
D’acord  amb  la  documentació  presentada  l’activitat  en  qüestió  no 
hauria de generar cap alteració notable. 

g)     En relació a la bona gestió dels residus generats: De conformitat amb 
la documentació presentada els residus generats seran recollits per 
gestors autoritzats (punt 7.2 de la memòria tècnica). 

h)     En quan als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de l’activitat, 
per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu funcionament a 
les  determinacions  legals  i  les  fixades  a  través  de  la  llicència 
municipal:  s’entén  adient  un  control  periòdic  cada  quatre  anys 
comptats a partir de la data de l’atorgament de la llicència municipal, 
amb independència de les actuacions d’autocontrol que s’estableixin.. 

i) En quan a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que es 
preveu instal·lar:  Semblen ajustar-se a les normatives específiques 
que les regulen. 

j) En relació a l’adaptació del local proposada: D’acord amb el certificat 
de compatibilitat de data 9 de setembre de 2004, l’activitat és 
compatible amb el règim urbanístic establert a les Normes Subsidiàries 
de Planejament del municipi. 

k)      Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: L’activitat ha de ser 
adaptada, havent-se d’acomplir els extrems senyalats a la taula de 
l’Annex 2 del vigent Codi d’Accessibilitat. 

 
QUART.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut l’acta de control  inicial favorable. 

 
CINQUÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en el termini 
màxim  de  20  dies  des  de  la  seva  petició.  A  la  sol·licitud  s’acompanyarà  el 
certificat del tècnic director de l’execució del projecte que acrediti l’adequació de 
l’activitat i de les instal·lacions a la llicencia ambiental atorgada. 

 
SISÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, s’hagin 
de fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular 
haurà  de  comunicar-ho  a  l’Alcalde,  amb  cinc  dies  d’antelació,  indicant-ne  la 
durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni 
crearan risc per a l’entorn, persones i béns, sens perjudici de la possibilitat que hi 
assisteixin els tècnics que designi l’Ajuntament. 

 
SETÈ.-   Per   tal   de   garantir   l’adequació   permanent   de   l’activitat   a   les 
determinacions  legals  i  les  fixades  en  la  llicència,  es  sotmetrà  l’activitat 
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autoritzada a controls periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir de 
l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys desprès de la realització de la 
corresponent revisió. 

 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós 
tràmits  hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de 
control i la següent no podran transcórrer més de vuit anys. 

 
VUITÈ.-   La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del 
titular de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, 
en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 

 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol 
dels supòsits previstos a la Llei . 

 
NOVÈ.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts 
-   inicial   i   periòdic-   l’activitat   autoritzada   resta   subjecta   en   els  aspectes 
mediambientals a l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en 
qualsevol moment, d’acord amb les previsions contingudes en l’OA, així com a les 
inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de 
prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la salut. 

 
DESÈ.- Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 

 
ONZÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 

 
DOTZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc 
adequat i visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat.” 

 
10.- SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE DESEMBRE 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de novembre al 15 de desembre de 
2005. 

 
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 el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris. 
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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 2005, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de sis mil quatre-cents vint-i-nou euros 
amb noranta-set cèntims (6.429,97 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 de novembre i el 15 de novembre de 2005. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de nou-cents quaranta-sis euros amb 
cinquanta-nou cèntims (946,59 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant el mes de novembre de 2005. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents cinquanta-nou euros amb 
seixanta cèntims (359,60 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de novembre de 2005. 

 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint euros amb vint cèntims 
(320,20  €), corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis 
pels administratius de la Policia local durant el mes de novembre de 2005. 

 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2005. 

 
11. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A “STRANKIS” PER A LA 
ORGANITZACIÓ DELS TALLERS DE NADAL. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, dins els actes programats per les festes 
nadalenques té previst organitzar un parc de Nadal, des del dia 27 al 30 de 
desembre d’enguany, en el recinte de Vil.la Flora que ocuparà la Carpa i la 
Masoveria. 

 
Atès que dins el parc de Nadal, el grup Strankis organitzarà tallers per a nens i 
nenes de 3 a 12 anys, de maquillatge, titelles de dit, dibuix, postals de Nadal, 
fang, mosaics de paper de seda,  en horari de matí i tarda i que se’n faran 6 cada 
dia. 

Atès que l’Ajuntament col·labora aportant el material i subvencionant els monitors. 

Atès  que  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 a la data en què es va fer l’acord d’atorgament de les subvencions a les 
entitats canetenques, no estava programada aquesta activitat i per tant no es va 
poder preveure la seva inclusió a l’acord general d’atorgament de subvencions. 
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Atès que a la partida 50 422 48 905, hi ha consignació suficient per atorgar de la 
subvenció esmentada, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’alcaldia 
d’educació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a Strankis una subvenció per import de 950,00 €, d’acord amb 
l’ordenança de subvencions, en règim de concurrència competitiva en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar 
els tallers de Nadal, que s’organitzaran del 27 al 30 de desembre dins el Parc de 
Nadal. 

 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48 905 del 
pressupost de l’any 2005, d’acord amb l’operació de   retenció de crèdit núm. 
12.327. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en 
tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 

 
QUART.- Comunicar que, dins el primer trimestre de l’any 2006, hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2005, per un 
import que suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. 

 

 
 

12.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I LA CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
Vista la instància sol·licitud de data 11 de novembre del 2005 mitjançant el qual el 
senyor JJSS sol·licita que li sigui concedida llicència per a la tinença i la 
conducció d’un gos potencialment perillós, d’acord amb la Llei estatal 
50/1999, de 23 de desembre, el seu reglament aprovat per Reial decret 
287/2002, de 22 de març, i la normativa autonòmica d’aplicació, en concret la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26/07/2002 va aprovar 
l’ordenança que regula la tinença, conducció i manteniment d’animals domèstics 
de companyia i altres animals en domicilis particulars, així com la presència 
d’animals als espais públics i als establiments al terme municipal de Canet de Mar 
i estableix, a l’article 11, els documents que s’han de presentar per obtenir la 
llicència administrativa, que són els següents: 

 
- majoria d’edat. 
- inscripció del gos a l registre censal del municipi. 
- document acreditatiu que el gos porta el xip identificatiu 
- assegurança de responsabilitat civil per import no inferior 120.000.- €. 
- certificació de capacitat física i aptitud psicològica. 
- certificat negatiu d’antecedents penals. 

 
Atès que l’interessat ha presentat els anteriors documents acreditatius del 
compliment  de  totes  i  cadascuna  de  les  condicions  a  les  que  la  normativa 
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avantdita subjecta la concessió o atorgament de la llicència municipal per a la 
tinença, conducció i manteniment d’aquests animals, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’’alcaldia de sanitat, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir al senyor JJSS llicència per a la tinença, conducció i 
manteniment d’un gos potencialment perillós, concretament un BULL TERRIER, 
de nom ROY, d’acord amb l’al·ludida normativa. 

 
SEGON.- Declarar que la present llicència tindrà un període de validesa de CINC 
ANYS a comptar del seu atorgament, podent ser renovada per períodes 
successius d’igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el 
moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts 
en  la  normativa  aplicable, anteriorment esmentada,  una còpia de la qual  es 
lliurarà a l’interessat juntament amb la corresponent autorització o llicència, 
especialment la relativa a les mesures de seguretat a la via pública previstes en 
l’article 8 del RD  287/2002, de 22 de març i article 2 de la llei catalana 10/1999, 
de 30 de juliol i 10 de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals. 

 
TERCER.- Inscriure l’animal objecte de la present llicència en el registre censal 
caní de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb allò previst a l’article 11 de 
l’ordenança municipal i 3 de la llei catalana, bo i notificant aquest acord als 
interessats. 

 
13.- EXÀMEN I APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS AJUTS PER A ACTIVITATS I SERVEIS XBMQ 
2005. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 
(Butlletí Oficial de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la 
seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada. 

 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions  de  la  Diputació  (OGS),  aprovada  per  acord  de  Ple  de  25  de 
novembre de 2004 (BOP núm. 297, de 11 de desembre de 2004), com a 
conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
general de subvencions (LGS), va obligar a la Diputació a elaborar unes Bases 
Específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de les activitats i els 
serveis locals, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 

 
Atès que en desplegament de les previsions de la dita Ordenança, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2005, va aprovar les 
Bases Específiques i la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts per a 
activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005 (BOP núm. 
60, d’11 de març de 2005). 

 
Atès  que l’Ajuntament de Canet  de Mar,  com  a municipi  adherit  a la Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, va presentar sol·licitud d’ajut corresponent a 
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l’àmbit  de  suport  a  les  polítiques  locals  de  comerç,  per  portar  a  terme  la 
realització d’un estudi de viabilitat del projecte firal “FILXFIL”. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va resultar beneficiari de l’ajut sol·licitat 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14 de juliol 
de 2005. 

 
Vista la proposta de conveni específic que ens ha fet arribar la Cap de l’Oficina de 
Comerç Urbà de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 

 
 

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L'AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  PER  AL  DESENVOLUPAMENT 
DELS  AJUTS  PER  A ACTIVITATS  I SERVEIS  DE  LA "XARXA 
BARCELONA  MUNICIPIS DE QUALITATANY  2005" CORRESPONENTS 
A L'ÀMBIT DE SUPORT A LES POLÍTIQUES LOCALS DE COMERC 

 
Barcelona, 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
• Il·lm. Sr. JAUME VIVES I SOBRINO, Diputat delegat en matèria de Comerç, 

actuant en nom i  representació  d'aquesta Corporació,  fent ús de les 
atribucions  que li  han estat conferides  mitjançant refosa núm. 2/2005 
(publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 145, de 
18/06/2005). 

 
•  Sr. JOSEP Ma ESQUERDA I ROSET, en qualitat de Secretari de la Corporació i 

alhora fedatari públic de la Diputació. 
 

• Il·lm Sr. JOAQUIM MAS RIUS, com a Alcalde President de l’Ajuntament de 
CANET DE MAR degudament autoritzat per aquest acte. 

 
• 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 “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, en tant que instrument previst, entre d'altres, 
per a l'atorgament d'ajuts 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 la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2005 i per acord de la 

Junta de Govern de la  Corporació  aprovà les Bases Especifiques  i  la 
Convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a Activitats i Serveis de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Any 2005 (BOPB 11-03-05;núm.60, 
Annex I). 
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IV.  Que  l'Ajuntament de  Canet  de  Mar,  va  presentar sol·licitud   d'ajut 
corresponent a l’àmbit de Suport a les polítiques locals de comerç, resultant 
beneficiari per acord de la Junta de Govern de la Corporació de data 14 de 
juliol de 2005. 

 
V.   Que l'Ajuntament de Canet de Mar, dins els terminis fixats ha comunicat la 

seva acceptació de l'ajut a la Diputació de Barcelona. 
 

VI.  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 que la Diputació de Barcelona 
pugui dictar. 

 
VII. Que ambdues parts, en la representació que els acredita, tenen interès a 

desenvolupar  els ajuts corresponent  a l’àmbit de suport de les polítiques 
locals de comerç a través del present Conveni, i  per aquest motiu el 
subscriuen d'acord amb el clausulat que es conté en els següents 

 
 
 

PACTES 
 

1.- OBJECTE DEL CONVENI 
 

1.1.- El present Conveni té per objecte, dins l’àmbit de suport de les polítiques locals 
de comerç: 

 
LÍNIA D’ACTUACIÓ: Desenvolupament   social  i  econòmic dels  diferents 

territoris de la Província 
 

PROGRAMA QUE 
ES FOMENTA:                 - Estudis de dinamització comercial 

- Projectes de dinamització comercial 
- Projectes de consolidació de centres i subcentres 
comercials urbans 
- Associacions d’assessorament comercial 
- Actuacions en matèria d’ordenació comercial 
- Actuacions de modernització integrall de mercats 
municipals 
- Estudis de millora de la competitivitat de l’activitat firal 
- Estudis de modernització  i optimització  de mercats 
ambulants. 

 
TIPOLOGIA DEL 
PROJECTE:                     Activitats i serveis 

 
 

1.2.- A través del present Conveni es canalitza la col·laboració  de les parts 
signatàries en relació a la Línia d'actuació esmentada anteriorment, atès que en 
aquesta 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 son 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 en la matèria o sector afectats, i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 
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- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es manifesta, alternativament 
o acumulativament, en la vinculació existent entre les actuacions esmentades i 
les competències provincials següents: 

 
a)   Coordinació  dels serveis municipals entre sí, 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. 

 
c) Cooperació en el desenvolupament econòmic i social en el territori provincial. 

 
2.- ACTUACIONS A COFINANCAR PER A L'ANY 2005 

 
En desplegament de la Línia d'actuació definida, com a Annex a aquest Conveni, i 
per  tant formant-ne part, s'adjunta el  detall de  les  actuacions concretes a 
desenvolupar per part de l'ens local adherit, que seran l'objecte de subvenció per la 
Diputació de Barcelona en el marc del present document. 

 
3.- OBLIGACIONS 

 
3.1.- Ambdues institucions  adopten, en relació al compliment  del Conveni, els 
compromisos següents concretats en funció del contingut de les Bases Especifiques 
i la Convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a Activitats i Serveis de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Any 2005. 

 
3.1.1.- Per part de la Diputació de Barcelona: 

 
a) Tipus i quantia total de l'ajut: 

 
TIPUS DE SUPORT TOTAL APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
Suport econòmic 4.000,00 EUR 

 
b) La Diputació de Barcelona aportarà, com a màxim i per a cada actuació objecte 
d'aquest Conveni, el 50% del cost total executat, sense que aquesta aportació pugui 
superar l'import que es detalla a l'Annex per a cadascuna d'aquestes actuacions. 

 
3.1.2.- Per part de l'ens local adherit: 

 
a) Desenvolupar les actuacions recollides en aquest Conveni, d'acord amb el detall 

que figura a l'Annex, i executar-les de conformitat amb les condicions tècniques 
que per a cada programa es determina a les Bases Especifiques i la Convocatòria 
pública per a  l'atorgament  d'ajuts per a  Activitats  i  Serveis  de  la  Xarxa 
Barcelona  Municipis  de  Qualitat.  Any  2005,  en  l’àmbit  de  Suport a les 
polítiques locals de comerç. 

 
b) Aportar la resta de fons necessaris fins a cobrir el 100% del cost total de les 

actuacions, amb les següents particularitats: 
 
 

- Respecte a les actuacions que pertanyin als programes "Projectes de dinamització 
comercial" o  "Projectes de consolidació  de centres i  subcentres  comercials 
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urbans", l'ens local adherit haurà d'aportar necessàriament una part igual a l'ajut 
de la Diputació de Barcelona amb recursos propis, es a dir, no procedents d'altres 
administracions publiques. 

 
-  Les actuacions  que no suposin realització de "Projectes de dinamització 
comercial" o  "Projectes de consolidació  de centres i  subcentres  comercials 
urbans" no tindran la limitació anterior i, en conseqüència, l'ens local adherit podrà 
finançar l'aportació anterior mitjançant recursos procedents d'altres 
administracions publiques . 

 
c) Facilitar a la Diputació  de Barcelona  la informació  i les dades referents al 

desenvolupament   de  les  diverses actuacions, en  el  moment que li  sigui 
sol·licitada,  d'acord  amb els formularis i/o instruments  que a tal efecte puguin 
dissenyar-se. 

 
3.2.- Per a poder fer efectiva l'aportació de la Diputació de Barcelona consignada 
mes amunt, l'ens local adherit haurà d'estar al corrent dels deutes contrets envers la 
Diputació. 

 
4.- VIGENCIA DEL CONVENI 

 
La vigència d'aquest Conveni comprendrà des de l'1 de gener de 2005 fins el 31 de 
gener de 2006. En aquest termini caldrà haver executat les actuacions que figuren 
en l'Annex a aquest Conveni. 

 
5.- JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L'ACTUACIÓ 

 
5.1.- En relació a la justificació econòmica: 

 
5.1.1.- Per fer efectiva l'aportació de la Diputació de Barcelona, cal que l'ens local 
adherit acrediti que ha executat, durant el període de vigència del Conveni, 
cadascuna de les actuacions detallades a l'Annex. A tal fi, haurà de presentar la 
documentació  justificativa de les despeses objecte d'ajut d'acord amb els criteris 
fixats a les Bases Especifiques i la Convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts 
per a Activitats i Serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Any 2005, en 
l’àmbit de Suport a les polítiques locals de comerç. 

 
5.1.2.- En aquest sentit, l'import a justificar haurà de ser, com a mínim, igual al doble 
de l'ajut atorgat per a cada actuació i tenint en compte les especificitats referides a la 
lletra b) del punt 3.1.2 d'aquest Conveni. 

 
5.1.3.- La justificació  s’efectuarà  de manera separada  per a cadascuna de les 
actuacions cofinançades, mitjançant un certificat del/la interventor/a-secretari/ària de 
l'ens local adherit amb el vist-i-plau del/la president/a de l'entitat, d'acord amb el 
model que proporcionarà l'Oficina de Comerç Urbà. 

 
En aquest certificat hi constaran els apartats següents: 

 
- Una relació d'obligacions  reconegudes  i aprovades  relatives a l'actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. Així com, que dites 
obligacions han estat destinades íntegrament a l'objecte del Conveni. 

 
-  Que l'ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots 
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així 
com dels ingressos que financen l'actuació. 
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-  Que  la  quantia de  l'aportació efectuada per  la  Diputació de  Barcelona, 
conjuntament  amb les altres fonts especifiques  de finançament  de l'actuació,  no 
supera el 100% del seu cost total. 

 
- Que l'import de pagament  sol·licitat correspon,  com a màxim, al 50% del cost 
executat de l'actuació. 

 
- Que, en cas que l'actuació pertanyi al programa "Projectes de dinamització 
comercial" o "Projectes de consolidació de centres i subcentres comercials urbans", 
l'ens local adherit ha cofinançat amb recursos propis una part, com a mínim, igual a 
l'ajut de la Diputació de Barcelona. 

 
5.1.4.- En el cas que les diferents fonts especifiques de finançament de l'actuació 
superin el 100% del seu cost, l'aportació de la Diputació de Barcelona s’ajustarà a la 
baixa. 

 
5.1.5.- L'aportació econòmica atorgada per la Diputació de Barcelona s’efectuarà en 
un únic pagament per a cadascuna de les actuacions recollides a l'Annex, a la vista 
de la correcte justificació de l'actuació subvencionada. 

 
5.1.6.- La manca de justificació en el termini establert, la justificació de despesa 
inferior a  l’import total de  l'actuació subvencionada,  o  que no  correspongui 
estrictament a una despesa subvencionable,  i/o l'incompliment d'altres condicions 
fixades en aquest Conveni, per causes directament imputables a l'ens local adherit, 
comportarà la reducció proporcional de l'ajut. 

 
5.2.- En relació a la justificació tècnica: 
L'ens local adherit haurà de presentar una memòria corresponent a cadascuna de 
les actuacions realitzades i l'avaluació dels resultats obtinguts, d'acord amb el model 
que proporcionarà  l'Oficina de Comerç Urbà. A mes, caldrà fer observació  del 
següent: 

 
a) En el cas dels estudis, l'ens local adherit lliurarà a l'Oficina de Comerç Urbà un 

exemplar de l'estudi realitzat en suport paper i en suport informàtic. 
 

b) En el cas de la resta d'actuacions subvencionades, l'ens local adherit haurà de 
lliurar un exemplar de tots els elements promocionals, informatius, publicitaris i de 
difusió d'aquestes actuacions. 

 
5.3.- Termini de justificació: 
La documentació justificativa econòmica i tècnica esmentades en aquesta clàusula, 
podrà presentar-se davant el Registre General de la Diputació de Barcelona fins el 
28 de febrer de 2006, aquest inclòs. 

 
6.- SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
6.1.- L'ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de l'actuació a 
la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, de conformitat amb les instruccions per a 
la senyalització de les actuacions dictades per la Diputació de Barcelona. 

 
6.2.- L'ens local adherit haurà de fer esment de l'ajut de la Diputació de Barcelona 
en tota la documentació generada per l'actuació subvencionada, en particular en els 
estudis elaborats i en els elements  informatius,  publicitaris  i de difusió utilitzats, 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona. 

 
6.3.- La Diputació de Barcelona disposarà, sense ànim d'exclusivitat, dels drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels estudis elaborats i 
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dels materials i elements generals, amb exclusió de les modalitats que impliquin un 
benefici econòmic. 

 
7.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
7.1.- La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Comerç Urbà, i l'ens adherit 
valoraran la constitució d'una comissió de seguiment com a instrument de suport, 
seguiment i avaluació de les actuacions. 

 
7.2.-  En  cas  de  constituir-se, la  comissió de  seguiment estarà integrada 
paritàriament per  representants de  cadascuna de  les  parts.  El  règim  de 
funcionament  d'aquesta comissió serà fixat en la seva primera reunió, prèvia 
convocatòria de comú acord entre els representants designats. 

 
7.3.- L'ens local adherit està obligat a facilitar a la Diputació de Barcelona tota la 
informació  i documentació  que li sigui requerida  sobre el desenvolupament  de 
l'actuació subvencionada. 

 
8.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 

 
8.1.- L'ens local adherit haurà de  comunicar i  justificar per escrit qualsevol 
modificació que afecti les actuacions aprovades. 

 
8.2.- Les modificacions del Conveni, en particular el canvi d'actuacions, requeriran la 
seva prèvia aprovació expressa pels òrgans competents de l'ens local adherit i de la 
Diputació de Barcelona. 

 
8.3.- Les modificacions pactades formaran part integrant! del present Conveni!. 

 
9.- INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

 
9.1.- L'incompliment del present Conveni! per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

 
9.2.- 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. 

 
9.3.- 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). 

 
10.- CAUSES D'EXTINCIO DEL CONVENI 

 
El present Conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini o de les pròrrogues 
aprovades. 
b) Per resolució, d'acord amb el pacte novè. 
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. 
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11.- MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

11.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb el Protocol General i 
les Bases Especifiques i la Convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a 
Activitats i Serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Any 2005 (BOPB 
11-03-05; núm.60, Annex I), aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 10 de març de 2005, constitueixen la llei del present Conveni. 

 
11.2.- El règim jurídic general d'aquest Conveni el constitueixen les estipulacions del 
Capítol 1 del Títol 3 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, son d'aplicació subsidiària les normes 
que disciplinen la contractació de les administracions publiques. 

 
11.3.- L'objecte del present Conveni determina que també li sigui d'aplicació: 

 
a) Les instruccions de gestió que la Diputació de Barcelona pugui dictar. 
b) La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les Xarxes. 
c) Les clàusules que s'annexin a aquest Conveni quan la naturalesa de l'actuació 

així ho requereixi. 
 

12.- 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 jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
13.- RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES_ 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l'informe d'una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l'Ajuntament. 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. 

 
14.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar en front de tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest Conveni correspon a l'ens executor 
material de les actuacions. 

 
I en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d'aquest Conveni, amb els 
annexos adjunts, a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
ANNEX. RELACIÓ DE CONVENIS (ACTUACIONS ESTIMADES) PER A 
L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A ACTIVITATS I SERVEIS DE XARXA 
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CODI 
ACTUACIÓ 

 
ENS LOCAL ADHERIT 

 
NOM DE L-ACTUACIÓ 

 
PROGRAMA AL 
QUE PERTANY 
L'ACTUACIÓ 

 
APORTACI 
Ó D.B. 

 
PARTIDA 

05/Y/20329 Aj. de Canet de Mar Despeses de consultoria 
externa per a la 
realització d'estudis de 
viabilitat de certàmens 
firals en projecte 

Millora de la 
Competitivitat de 
l'Activital Firal 

4.000,00 € C21 00000 / 
324AO / 
46250 / 3977 

 Total  Aj.  de  Canet  de 
Mar   4.000.00 €  

 
Vist tot el que s’ha exposat, d’acord amb la proposta de la regidoria de promoció 
econòmica, s’acorda per unanimitat:: 

 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i 14 ajuntaments del maresme per al desenvolupament de l’acció “Millora 
de la gestió de la qualitat per a 15 entitats del pacte”, emmarcat en el pla d’acció 
conjunt 2005 del Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, i autoritzar-ne la 
seva signatura. 

 
SEGON.- Disposar la realització de la despesa corresponent amb càrrec a la 
partida 60 622 22706 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 
2005. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas 
Rius, per signar els documents que siguin necessaris. 

 
14.- EXAMEN I APROVACIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN – 
SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL 

 
Atès que la diputació de Barcelona, com a ens supramunicipal, té com a funció 
donar suport als ajuntament de la seva província, en tots els temes relacionats 
amb la gestió municipal. L’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local és un 
departament d’aquesta corporació que té com a funció ajudar els ajuntaments en 
la implantació de SIT (Sistemes d’Informació Territorial) municipal i elaboració de 
cartografia digital. 

 
Atès que els ajuntaments necessiten eines que els facilitin la gestió de la 
informació cartogràfica. Dins d’una administració local, es poden tipificar diferents 
departaments que fan tasques relacionades amb el territori i que utilitzen 
informació que o bé està en format gràfic (cartografia temàtica) o bé és informació 
alfanumèrica que fa referència al territori (informació georeferenciable). Es calcula 
que el 95 % de les tasques de gestió d’un municipi tenen referència territorial. Els 
Sistemes d’Informació Territorial Municipal sorgeixen com a solució integradora 
de la gestió municipal que té referència al territori. 

 
Tot i els clars avantatges que suposen l’ús d’aquest tipus d’eines, la dificultat 
d’introduir-les als ajuntaments amb major limitació de recursos és considerable. 
Un dels motius ha estat pel fet que molts ajuntaments no disposen dels recursos 
humans, tècnics ni econòmics necessaris per portar-les a terme. 

 
No  obstant  això,  la  necessitat  de  la  implantació  d’aquestes  eines  en  un 
ajuntament petit, va fer que la Diputació de Barcelona apostés per dissenyar el 
projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal), basat en tecnologia 
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web, que permetrà dotar de funcionalitats SIG als ajuntaments de la província que 
no tenen mitjans propis per implantar-los a nivell local. 

 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de  29 de gener de 2004 
va aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, 
com  un  instrument  legal  idoni  que  permet  establir  pautes  d’orientació  en 
qüestions d’interès comú, a partir de les quals desplegar un conjunt d’accions de 
cooperació amb els ens locals de la província destinades a fomentar polítiques 
públiques de qualitat i impulsar el treball en xarxa. 

 
Atès que l’esmentada Xarxa recull explícitament els objectius estratègics del Pla 
d’Actuació del Mandat 2004-2007, d’entre els quals es destaca que la Diputació 
treballarà per aconseguir un sistema local eficient i estructurat mitjançant la 
implementació de noves tecnologies, l’optimització de recursos i el suport a 
l’organització municipal. 

 
Vist linterès institucional d’aquest projecte per l’eficàcia administrativa que 
representa i les necessitats de coordinació a nivell provincial, la Diputació de 
Barcelona, en sessió plenària celebrada en data 29 de setembre de  2005, va 
aprovar una proposta del cap de l’Oficina tècnica de Cartografia i SIG local, la 
part dispositiva de la qual és la següent: 

 
“PRIMER.- Aprovar la creació de la “Xarxa Local SITMUN”. 

 
SEGON.-  Aprovar  el  protocol  de  la  Xrxa  Local  SITMUN  que  descriu  el 
producte que es gestionarà a través de l’esmentada Xarxa. 

 
TERCER.- Notificar els presents acords als ajuntaments de menys de 15.000 
habitants de la província de Barcelona, als efectes d’invitar-los a adherir-se a 
dita Xarxa mitjançant l’adopció dels corresponents acords d’adhesió, d’acord 
amb el model d’adhesió que facilitarà l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG 
Local.” 

 
Vist el Protocol d’adhesió que s’ha de signar, el contingut del qual és el següent: 

 
PROTOCOL D’ADHESIÓ XARXA LOCAL SITMUN – SISTEMA 
D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL 

 
Primer.- INTRODUCCIÓ 
La gestió del territori és un element clau per aconseguir un desenvolupament 
sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a 
transformacions socials i econòmiques, i és indispensable que sigui gestionat 
de forma coherent tenitn en compte les necessitats socials, econòmiques i 
ecològiques de l’entorn. 

 
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori 
dels seus respectius termes municipals. Per a una correcta gestió del territori 
resulta necessari disposar de mapes. 

 
La divisió territorial en l’àmbit de l’administració local de la província de 
Barcelona es caracteritza per l’important número de municipis que ocupen 
superfícies relativament grans amb poca densitat de població. Aquest fet 
comporta  que  els  recursos  per  km2   de  superfície  siguin  significativament 
baixos. 
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Una manera d’abordar aquest problema és la utilització d’eines de gestió 
compartides, que permetin minimitzar els costos d’implantació i manteniment, i 
que permetin obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna 
d’aquestes administracions de forma individual. 

 
Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en tecnologia 
Sistemes d’Informació Geogràfica  (SIG), apareixen com una solució 
integradora de la gestió municipal que fa referència al territori. 

 
El projecte SITMUN, uqe ha estat liderat per la Diputació de Barcelona i 
elaborat conjuntament amb altres administracions europees, es va presentar 
al programa d’iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE mitjançant el qual es 
va obtenir un finançament FEDER. 

 
D’altra banda, el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 29 de gener de 
2004, va aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2004-2007, com un instrument legal idoni que permet establir pautes 
d’orientació en qüestions d’interès comú, a partir de les quals es despleguen 
un conjunt d’accions de cooperació amb els ens locals de la província 
destinades a fomentar polítiques públiques de qualitat i impulsar el treball en 
xarxa. 

 
En aquest sentit, es crea la Xarxa Local SITMUN que es configura de forma 
vinculada a l’esmentat Protocol General de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- OBJECTIUS 

 
La Xarxa Local SITMUN es proposa com un instrument per promoure l’ús del 
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als municipis de la província 
de Barcelona de menys de 15.000 habitants. 

 
Aquesta voluntat es recull en els següents objectius: 

 
-  Promoure la participació en la xarxa 
-  Promoure l’intercanvia d’experiències i necessitats entre els ajuntaments 

com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN 
-  Posar a l’abast dels ajuntaments una eina que els faciliti la gestió territorial 

del seu municipi 
 

Tercer.- ORGANITZACIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 
 

No  obstant  això,  l’Oficina  de  Cartografia  i  SIG  Local  de  l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona pren el 
paper d’impulsor i dinamitzador per al correcte desenvolupament de la tasca 
de la Xarxa Local SITMUN. En aquest sentit, ha de proveir-la d’assistència 
tècnica i administrativa, i garantir així un funcionament òptim. 

 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris 
següents: 

 
- Secretaria tècnica 

La Secretaria Tècnica és responsabilitat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i 
SIG Local. Les diferents activitats i serveis són gestionats i dinamitzats per 
aquesta Oficina. 

 
Competències i/o funcions: 
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1.   Organitzar  els  circuits  d’informació  i  coordinació  de  l’actuació  de  la 
Xarxa Local SITMUN 

2.   Gestionar la tramitació administrativa 
3.   Preparar, elaborar i fer el seguiment de la documentació que es genera 
4.   Totes les altres derivades de la Secretaria de la Xarxa Local SITMUN 

 
- Grups de treball 

Creats per debatre temes d’actualitat i per compartir experiències en temes 
relacioats amb els SIT. Creats per facilitar un intercanvi de coneixements 
segons les necessitats o demandes explícites, i assistits, si es creu oportú, 
per especialistes segons les qüestions que s’hagin de plantejar. 

 
Competències i/o funcions: 
1.   Unificar criteris tècnics en termes de cartografia 
2.   Proposar millores de l’eina SITMUN 
3.   Compartir experiències en la incorporació al sistema de les diferents 

cartografies temàtiques 
4.   Consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema 

 
Quart.- SERVEIS DE LA XARXA 

 
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN és posar a l’abast dels ajuntaments de 
menys de 15.000 habitants de la província el SITMUN, com a eina per a la 
consulta de cartografia municipal. 

 
Concretament, la diputació de Barcelona, per mitjà de la Secretari tècnica, 
posa a disposició dels membres de la Xarxa Local SITMUN els següents 
serveis: 

 
1.   Accés a l’aplicació específica SITMUN, mitjançant tecnologia web 
2.   Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal 

de garantir-ne la seva homogeneïtzació 
3.   Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN 
4.   Formació bàsica en la utilització de SITMUN 

 
Cinquè.- PARTICIPANTS DE LA XARXA 

 
L’àmbit  territorial  de  la  Xarxa  Local  SITMUN  és  el  de  la  província  de 
Barcelona. 

 
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN és comptar amb els municipis menors de 
15.000  habitants  de  la  província  de  Barcelona,  que  volen  disposar  de 
SITMUN. 

 
No obstant això, podran ser participants d’aquesta Xarxa altres ens locals 
(consells comarcals i municipis de més de 15.000 habitants), que disposin 
d’informació que reuneixi les condicions tècniques per ser introduïdes en 
l’aplicació SITMUN. 

 
Els   participants   han  d’acceptar   els   requisits   de   funcionament   i   els 
compromisos als quals obligui l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN. 

 
Sisè.- PROCEDIMENT I REQUISITS PER A L’ADHESIÓ 

 
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la Xarxa Local SITMUN i 
proposa als ens locals de la província menors de 15.000 habitants la seva 
adhesió per formar part de la Xarxa Local SITMUN. Aquesta adhesió serà 
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efectiva per part de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació 
un cop notificat l’acord d’adhesió per part de l’ens local. 

 
Podran formalitzar l’adhesió a aquesta Xarxa altres ens locals (consells 
comarcals i municipis de més de 15.000 habitants), que disposin d’informació 
que  reuneixi  les  condicions  tècniques  per  ser  introduïdes  en  l’aplicació 
SITMUN. L’adhesió d’aquests ens locals es formalitzarà a través de conveni 
singular. 

 
És requisit previ per a l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN l’adhesió prèvia al 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. 

 
Setè.- METODOLOGIA DE TREBALL 

 
Per a la utilització de l’aplicació SITMUN que ofereix la Xarxa Local caldrà 
signar un conveni entre l’ens local adherit i la diputació. 

 
Són  drets  dels  membres  gaudir  dels  serveis  que  ofereix  la  Xarxa  Local 
SITMUN. 

 
Són deures dels membres respectar les condicions d’adhesió recollides en el 
protocol d’adhesió i participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament es 
comprometen a: 

 
1.   A aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG 
2.   A participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i les 

reflexions 
3.   A  assumir  les  responsabilitats  que,  directament  o  indirectament  es 

derivin de les actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la 
Xarxa  Local  SITMUN.  Atès  que  la  Xarxa  Local  SITMUN  no  té 
personalitat  jurídica  pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui  derivar 
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquesta Xarxa és únicament imputable a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 

 
Vuitè.- FINANÇAMENT 

 
L’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge,  a  través  de  l’Oficina 
Tècnica de Cartografia i SIG Local, assumeix la gestió i la coordinació de la 
Xarxa Local SITMUN. Per fer-ho compta amb els seus mitjans i els recursos 
que consideri adients. Així mateix, podrà sol·licitar els recursos d’altres 
institucions. 

 
Novè.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 
La Xarxa Local SITMUN ha de generar els mecanismes necessaris per fer 
un  seguiment  i  una  avaluació  dels  compromisos  presos,  i  també  ha 
d’elaborar anualment un informe de l’estat i avaluació del conjunt de 
l’actuació.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el protocol d’adhesió de la Xarxa Local SITMUN – sistema 
d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona. 
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SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per poder dur a terme aquest acord. 

 
TERCER.- Notificar als interessats aquest acord a l’efecte oportú. 

 

 
 

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

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat Joaquim Mas Rius 



 

 

 


