
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA  15 DE FEBRER DE 2006 

 
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: 21.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde de la corporació 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
 
Primera tinenta d’alcalde, Ibis Puig Valls 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Aprovació inicial projecte reparació coberta pista hoquei 
6) Aprovació plec de clàusules econòmico administratives particulars que 



han de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions serveis de 
temporada platja 2006. 

7) Aprovació retorn fiança definitiva guingueta núm. 10 
8) Aprovació fraccionament taxa ocupació via pública “L’Hostalet de Canet” 

anys 2004-2005. 
9) Bestreta subvenció AMPA Palauet 
10) Bestreta subvenció AMPA Misericòrdia 
11) Pagament primer trimestre beques menjador escoles 
12) Cessió ús pavelló al Club Handbol Calella 
13) Acceptació subvenció e-tram mòdul de tramitació telemàtica municipal 
14) Aprovació sol.licitud ajuts Diputació 2006 (Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat) 
15) Aprovació estat de comptes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 
16) 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 
8 de febrer de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 905 a 951 ambdós inclosos, de la relació núm. 06/06 del 
pressupost ordinari de la corporació, segons  relació adjunta 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, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 06/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 12.438,90 Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 15 de febrer de 2006, per import de 
8.001,61 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 



 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost  any 2006, pròrroga del 
2005, aprovat per D.A. de data 21 de desembre 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 
l’alcaldia s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de febrer de 2006, per 
import de 8.001,61 EUR, corresponent a la relació de despeses de la 
mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006, 
pròrroga del 2005. 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA AME PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL 
CARRER SANTA BARBARA NÚMERO xx.   
 
Vista la instància presentada per la senyora AMEC  en nom i representació 
d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma i ampliació 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Santa Bàrbara 
número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta de data 12 de desembre de 2005, el contingut del 
qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries 
de Planejament vigents, s’han detectat les següents esmenes a realitzar 
per tal d’adaptar el projecte a la normativa vigent: 
 

- Es d’obligació realitzar l’evacuació separativa d’aigües pluvials directament 
a carrer i per sota vorera. Si és necessari, es substituirà la xarxa existent 
adequant-la a aquesta normativa. 

- L’alçada reguladora màxima, tal com s’expressa a les normes subsidiàries, 
és la cota màxima que pot tenir el forjat superior de l’edifici mesurada 
verticalment a la façana i, per tant, l’arrancada de la coberta ha d’estar com 
a màxim a 10 m de la cota del carrer al punt central de la façana. Per 
contra, s’ha sobrepassat aquesta cota màxima portant l’arrencada de la 
coberta a 10,30 m de la rasant del carrer. 

- La coberta serà amb una pendent màxima del 30% i anirà acabada amb 
teula àrab. Tot i que es grafia una coberta inclinada, a la memòria s’indica 
que “la coberta es farà plana no transitable...” 

- L’alçada màxima de les divisòries a veïns serà de 1,80 m. 



- El vol de la planta sotacoberta no pot ser transitable, únicament es 
permeten vols tipus ràfeg que no suposin un augment de la superfície útil 
exterior. Sobre aquest punt, ens trobem amb una confusió a l’hora 
d’interpretar els plànols, doncs segons l’alçat a carrer sembla que a la 
terrassa situada sotacoberta es creï voladís, per contra al plànol de planta 
es grafia com una mossegada endins. Cal aclarir aquest punt. 

- Per tal de poder transformar l’actual voladís de la planta primera i segona 
en transitable és necessari respectar les separacions a veïns que estableix 
la normativa. Per tant, s’ha de separar del veí tant com vola i com a mínim 
60 cm. 

- El volum de la planta sotacoberta s’ha d’enretirar un mínim de 3,50 m del 
pla de façana. 
 
Per altra banda, recordar que és necessari aportar l’emplaçament amb la 
planta coberta incertada en format digital per tal de poder anar actualitzant 
la cartografia digital municipal. En tot cas, un cop resolts els punts 
anteriors, el projecte quedarà condicionat a la presentació i verificació per 
part dels serveis tècnics del projecte executiu abans de l’inici de les obres”. 

 
Atès que en data 27 de desembre de 2005 la senyora AMEC presenta la 
documentació complementària demanada pels serveis tècnics, de la qual en 
data 7 de febrer de 2006, l’arquitecta tècnica municipal ha emès el següent 
informe: 
  

“Examinada la documentació de referència es comprova que es tracta dels 
plànols i un full de la memòria que incorporen les esmenes indicades al 
primer informe emès pels serveis tècnics municipals, de forma que: 

 
- S’ajusta l’alçada reguladora màxima als 10,00 m. previstos per la 
Normativa. 
- El vol de la planta sotacoberta es deixa com a no transitable. 
- Els  voladissos de les diferents plantes respecten les separacions a 
veïns.   
- El volum de la planta sotacoberta s’enretira 3,50 m del pla de façana. 
 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència 
d’obres majors, condicionada a la presentació i verificació,  abans de l’inici 
de les obres, del projecte executiu, el qual haurà d’incorporar els següents 
punts: 
 
o Les esmenes realitzades al projecte bàsic. 
o L’evacuació separativa de les aigües pluvials directament a carrer per 

sota vorera. 
 
Per altra banda, recordar, que és necessari aportar l’emplaçament amb la 
planta coberta incertada en format digital per tal de poder anar actualitzant 
la cartografia digital municipal”.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 9 de febrer de 
2006. 
 



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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres  a la senyora AMEC per a la reforma-
ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’edifici ubicat al carrer Santa 
Bàrbara número xx d’acord al projecte de l’arquitecte Daniel Espuny Caballero, 
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-tècnica municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil seixanta-quatre euros amb vint-i-quatre 
cèntims (3.064,24 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de sis-cents trenta-vuit 
euros amb quaranta-un cèntims (638,41 €). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil cinc-cents trenta-dos 
euros amb dotze cèntims (1.532,12 €) 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 l’acabament de 
les obres i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal, la 
llicència d’obres resta condicionada a a la presentació i verificació,  abans de 
l’inici de les obres, del projecte executiu, el qual haurà d’incorporar els següents 
punts: 
 

o Les esmenes realitzades al projecte bàsic. 
o L’evacuació separativa de les aigües pluvials directament a carrer per 

sota vorera. 
 
Per altra banda, recordar, que és necessari aportar l’emplaçament amb la planta 
coberta incertada en format digital per tal de poder anar actualitzant la 
cartografia digital municipal. 



 



4.2.-ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JPB PER A LA 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB GARATGE 
AL SOLAR UBICAT AL CARRER SEBASTIÀ CABOT NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor JPB en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció edifici unifamiliar entre 
mitgeres amb garatge al solar ubicat al carrer Sebastià Cabot número xx 
  
Vist l’informe de l’arquitecte de data 31 de gener de 2006, el contingut del qual 
és: 
 

“Havent  examinat el projecte referenciat i consultat les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents, es realitza el seguent quadre 
comparatiu d'acompliment de la normativa: 
 
 
CONCEPTE  NORMES PROJECTE 
    
ÚS  RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR, 
EQUIPAMENTS, 
EXCEPTE 
ASSISTENCIAL I 
FUNERARI I 
GARATGES 
PARTICULARS 

Habitatge 
unifamiliar 

FRONT MÍNIM DE 
PARCEL·LA 

 6,5 m 9,00 m 

PARCEL·LA 
MINIMA 

  m² 156 m² 

ARM  10 m PB+2PP 6,85 m 
PROFUNDITAT 
EDIFICABLE 

 12,00 m 12,00 m 

PROFUNDITAT 
EDIFICABLE PB 

 total toal 

TEULA ÀRAB   Si 
PENDENT 
COBERTA 

 30% 30% 

ALÇADA SOBRE 
L'ARM 

 <3.00 m Menor 

ASCENSOR  no s’exigeix si 
AMPLADA 
ESCALA ACCÉS 

 1 m 1,00 m 

VENTILACIÓ 
SUPERIOR 

 - - 

ALÇADA 
DIVISÒRIES 
VEÏNS 

 - - 

DIPÒSITS DE 
RESERVA 
D'AIGUA 

 -  - 

EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 
PLUVIALS 

 separativa si 

PATI DE 
VENTILACIÓ 

- - 



 
COSSOS 
SORTINT 

   

VOL MÀXIM 

 

 

 

0.75 m 0.65 m 

SEPARACIÓ 
VOLADÍS A 
MITGERA  

0,60 m 1,00 m 

DISTANCIA A VEÍ  >3.00 m - 
ALÇADA SOBRE 
VORERA 

 3.30 m 3.55 

VOL MÀXIM 
VOLADÍS 
POSTERIOR  

 - - 

DISTÀNCIA VOL A 
VEÍ POSTERIOR 

 - - 

DECRET 
D’HABITABILITAT 

   

SALA  Sup útil ≥ 14m²  
(+2m² per 
habitació)  

33.5m2 

  Accés ≥ 0,80m Major 
  Estrangulaments 

> 1,40 m 
No 

  Inscripció 
quadrat 2,40 x 

2,40 m 

Si 

  Obertura de 
façana ≥ 1,40 m² 

Si 

HABITACIONS  Sup útil ≥ 6m² 
ind i 8m²doble 

Si 

  Accés ≥ 0,70m Si 
  Inscripció 

quadrat 1,90 x 
1,90 m 

Si 

  Obertura de 
façana ≥ 0,60 m² 

Si 

CÀMBRES 
HIGIÈNIQUES 

 Ventilació 
mecànica o 

natural 

Si 

ALÇADA LLIURE  2,50m mitja 
peces i 2,10m 

altres 

Si 

AMPLADA 
ESPAIS DE PAS 

 0,90m Si 

PERÍMETRE DE  P ≥ S/8 Si 



FAÇÁNA 
DOCUMENTACIÓ    
ESTUDI DE 
SEGURETAT I 
SALUT 

  bàsic 

ASSUMEIX I 
FITXES 

  Si 

DECRET 
D’HABITABILITAT(
259/2003) 

  Si 

EMPLAÇAMENT 
DIGITAL 

  no 

PROJECTE 
BÀSIC/EXECUTIU 

  Executiu 

 
En consequència s'informa favorablement la sol.licitud de llicència d'obres”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 13 de febrer de 
2006. 
 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JPB per a la construcció d’edifici 
unifamiliar entre mitgeres amb garatge al solar ubicat al carrer Sebastià Cabot 
número xx, 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 l’arquitecte municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre mil cent trenta-quatre euros amb setanta-
dos cèntims (4.134,72 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents dinou 
euros amb seixanta cèntims (719,60 €). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil seixanta-set 
euros amb trenta-sis cèntims (2.067,36 €) en concepte de garantia per valors 



urbanístics en risc i la quantitat de cent cinquanta-cinc euros amb sis cèntims 
(155,06 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances 
es retornaran en el moment de l’obtenció de l’acabament de les obres i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
4.3- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA  MTCR PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICIS UBICATS A LA RIERA GAVARRA NÚMERO 
xx/JAUME PAGÀ xx. 
  
Vista la instància presentada per la senyora MTCRen nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edificis 
ubicats a la riera Gavarra número xx-Jaume Pagà xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de febrer de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de 
l’escrit que mancava per a completar l’expedient, tal i com es va indicar en 
el primer informe emès pels serveis tècnics municipals, per tant, s’informa 
favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc. 
 
En qualsevol cas, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de 
la brigada municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la 
façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques 
amb el nom del carrer, instal·lació, ...). 
 
(*)  En el cas de la instal·lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en 

contacte directament amb el responsable d’aquest servei (JR)” 
 

Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 9  de febrer de 
2006. 
 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora MTCR per a l’enderrocament 
dels edificis ubicats a la Riera Gavarra número xx/Jaume Pagà xx d’acord al 
projecte de l’arquitecte Pere Guillen Cortés, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’arquitecta-tècnica municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents vuitanta-sis euros amb trenta-tres 
cèntims (586,33 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent onze euros amb 
vuitanta-nou cèntims (111,89 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil quatre-cents seixanta-
cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (1.465,83 €) en concepte de garantia per 
valors urbanístics en risc i la quantitat de sis-cents onze euros amb cinquanta-
vuit cèntims (611,58 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de l’acabament de 
les obres i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, cal 
recordar que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada municipal (*) 
abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol 
enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer, instal·lació, ...). 
 
(*) En el cas de la instal·lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable d’aquest servei (JR). 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REPARACIÓ COBERTA PISTA 
HOQUEI 
 
Atès que la pista d’hoquei municipal disposa d’una coberta metàl·lica, 
construïda amb xapa galvanitzada, la qual amb el pas del temps s’ha deteriorat, 
perdent l’estanquitat, amb les conseqüents molèsties per als usuaris de la pista 
els dies de pluja. 
 
Atès que l’Ajuntament es proposa substituir tota la xapa de la coberta per tal de 
restituir la funcionalitat de la instal·lació. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària redactat en data febrer de 2006, per l’enginyer 
municipal, Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, consistent en la reparació de la coberta 
de la pista d’hoquei municipal, l’import del qual ascendeix a la quantitat global 
de 30.047,02 €, IVA inclòs. 
 
És per tot això que de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, 
s’acorda per unanimitat:  
 



PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
reparació de la coberta de la pista d’hoquei municipal, l’import del qual 
ascendeix a la quantitat global de 30.047,02 €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS. En el cas que en aquest termini no s’hi 
presentin al·legacions es considerarà aprovat definitivament. 
 
6.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A 
L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 
2006 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de febrer de 2006 ha 
pres entre d’altres els acords següents: 
 

“PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 
2006, redactat per l’enginyer municipal, el Sr. Vicenç Puig Perpinyà. 
 
SEGON.- Sol.licitar al servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, així com a la 
Demarcació de Costes a Catalunya, l’explotació dels serveis de temporada 
previstos i regulats en aquest Pla d’Usos de la platja de Canet de Mar per a 
l’any 2006.” 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de les autoritzacions administratives per a l’explotació dels serveis 
que s’estableixen a les platges i zona marítima terrestre d’aquest terme 
municipal que no precisin instal.lacions fixes d’acord amb l’art. 75 de la Llei de 
costes i 111 del seu Reglament. 
 
Vist i trobat conforme el plec de condicions econòmico administratives que han 
de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació de 
terrenys de domini públic en zona marítima terrestre per al desenvolupament 
de les activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a 
l’any 2006, de conformitat amb la proposta de la regidoria de medi ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives particulars 
que han de regir el concurs per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació 
de terrenys de domini públic i zona marítima terrestre per al desenvolupament 
de les activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a 
l’any 2006, que es transcriu a continuació: 
 

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGIRAN EL CONCURS OBERT PER A L’ATORGAMENT MUNICIPAL 
D’AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA 2006 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR. 



 
1.- Objecte del concurs. 
 
1. L’objecte del present concurs és l’atorgament de les autoritzacions 
municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de 
Canet de Mar, que s’estableixin a la zona marítima terrestre del seu terme 
municipal, d’acord amb el que disposen els articles 53 i 75 de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes (LC), el pla d’usos de temporada 2006, 
aprovat pel Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el Servicio de Costas del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente 
(MOPMA), i també per la junta de govern local en sessió de data 8 de 
febrer de 2006 (PUT), així com la resta de disposicions d’aplicació. 
 
2. La present contractació es durà a terme per procediment obert i 
mitjançant la forma de concurs. 

 
2. Autoritzacions objecte del concurs i cànons. 
 
Els serveis de temporada objecte del present concurs i llurs cànons, que 
no inclouen el cànon d’ocupació fixat pel MOPMA, són els que es grafien 
en el plànol que s’adjunta al present plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) com a annex I, i a continuació: 
 
a) Guingueta núm. 1. 
Situació: platja del Cavaió. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Cànon: 6.000.- €. 
 
b) Guingueta núm. 2. 
Situació: platja del Cavaió. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Cànon: 3.000.- €. 
 
c) Guingueta núm. 8. 
Situació: platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 80m2 de terrassa. 
Cànon: 2.000.- €. 
 
d) Guingueta núm. 9 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Cànon: 1.500.- €. 

 
e) Guingueta núm. 10. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 80 m2 de terrassa. 
Cànon: 5.000.- €. 

 
f) zona d’hamaques i ombrel·les. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 8.- €/hamaca i temporada. 
 
g) zona de patins. 



Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 19.- €/patí i temporada. 

 
3.- Criteris que han de servir de base a l’adjudicació. 
 
1. Els criteris que han de servir de base a l’adjudicació són els següents, 
relacionats per ordre decreixent a la importància que se’ls atribueix: 
 

a) el cànon municipal podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una puntuació 
màxima de fins 50 punts per aquest criteri. L'oferta econòmica s'avaluarà 
quantitativament en funció del seu percentatge d’alça respecte del tipus de 
licitació, rebent la màxima puntuació aquella -o aquelles ofertes- l’alça de la 
qual, en percentatge, sigui igual a la mitja aritmètica de les alces, també en 
percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la 
puntuació d'aquelles ofertes el percentatge d’alça de les quals difereixi, en 
més o en menys, de l’anterior mitja aritmètica més cinc punts, anirà 
descendent linealment. Es puntuaran en zero punts aquelles ofertes l’alça 
de les quals sigui igual o inferior a la mitja aritmètica de les alces, en 
percentatge, de totes les ofertes admeses, augmentada en deu punts, així 
com les ofertes que vagin al tipus de licitació.  
 

b) la memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la proposta 
d’ordenació de l’espai, que es podrà acompanyar de la documentació 
gràfica justificativa. La memòria també expressarà les propostes de 
materials i elements del mobiliari, per tal d’assegurar unes condicions 
estètiques i funcionals adequades, la qualitat i característiques tècniques 
de la instal·lació, atribuint-se una puntuació màxima de fins a 35 punts. 
 

c) pel fet de licitar un sol servei i comprometre’s a la gestió directa i 
personal de l’explotació: 15 punts. 
 
2. L’òrgan de contractació es reserva la facultat d’adjudicar les 
autoritzacions a la proposició més avantatjosa, en els termes de l’apartat 1 
d’aquesta clàusula, o declarar desert el concurs, prèvia l’oportuna 
motivació. 

 
4.- Termini. 
 
L’autorització dels serveis de temporada 2006 s’estendrà, des que es 
formalitzi l’autorització a favor de l’adjudicatari, fins al 30.9.06, data a partir 
de la qual l’adjudicatari disposarà de 5 dies naturals per desmuntar i deixar 
lliure i buit l’espai de domini públic ocupat objecte d’aquesta autorització 
temporal. 

 



5.- Obligacions del titular d’autoritzacions.  
 
1. El titular d’autoritzacions realitzarà l’explotació corresponent amb 
subjecció a les clàusules d’aquest PCAP, de conformitat amb la seva 
proposició presentada, amb les instruccions que dictin els serveis tècnics 
municipals i complint les condicions assenyalades a l’article 111 del 
Reglament general per a l’execució de la Llei de Costes, aprovat per RD 
1471/1989, d’1 de desembre (RLC). En particular, són obligacions de 
l’adjudicatari: 

 
a) liquidar els cànons exigits per l’Administració costanera. L’Ajuntament de 

Canet de Mar es reserva la facultat de resoldre  les adjudicacions o 
variar-ne els emplaçaments si així ho requerís el PUT 2006, de manera 
que, si a instància de l’Administració costanera, l’Ajuntament no pogués 
adjudicar algun dels serveis previstos o, amb posterioritat a l’adjudicació, 
s’enervés l’al·ludida autorització supramunicipal per la causa que fos, 
l’adjudicatari no tindrà dret a cap indemnització amb càrrec a les arques 
municipals. 

 
b) complir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, 

laboral, de la seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 
 

c) respondre dels danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament, a 
tercers, usuaris de l’explotació o no, o al domini públic, pel titular de 
l’autorització o pels seus operaris o dependents. A tal efecte, vindrà 
obligat a presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per 
accidents subscrita amb una companyia asseguradora, que cobreixi un 
risc mínim de 300.000.- €. per sinistre i un risc global no inferior als 
900.000.- €. 

 
d) realitzar la recollida selectiva d’acord amb els criteris i disposicions que 

estableixi o dicti el departament municipal de medi ambient.  
 

e) disposar en tot moment de cartes, tarifes i textos de divulgació, en 
general, escrits en català, sense perjudici dels altres idiomes que 
l’adjudicatari pogués utilitzar. 

 
f) costejar els anuncis de licitació i adjudicació fins a la quantitat màxima 

de 600.- €. 
g) no realitzar cap tipus de publicitat en les instal·lacions. 

 
h) no utilitzar elements d’obra fixa en la instal·lació de les guinguetes, les 

quals reuniran les condicions higièniques adequades i hauran d’ésser 
construïdes en fusta envernissada en el seu color natural. Tindran una 
alçada màxima de 3 m. si bé, en les  terrasses, l’alçada dels umbracles 
o ombradissos no superarà els 2,50 m. 

 
i) disposaran d’un servei de WC d’ús universal, o estaran equipades, en 

llurs immediacions, amb una cabina higiènica, també d’ús universal, de 
les característiques següents: 

 
- posta en servei immediata. 
- no ha de necessitar connexions d’aigua ni cap tipus d’obra civil. 



- no ha de necessitar claveguera ni fosa sèptica. 
- ha de disposar d’una cuba antiolors i antibactèries. 
- ha de garantir un mínim de 250 serveis sense manteniment. 
- ha d’estar fabricada amb material que resisteixi el vandalisme i que 

eviti l’absorció de bactèries. 
- ha d’estar equipada amb seient sanitari, sostre translúcid, ventilació 

adient i accés d’emergència que eviti que una persona hi pugui 
quedar atrapada. 

- els equips i productes que utilitzi han de ser homologats. 
- ha de complir la normativa sanitària i medi ambiental vigent. 

 
j) desenvolupar l’activitat sense causar molèsties als veïns per sorolls o 

per música excessivament elevada. Les guinguetes podran disposar 
d’equips de música ambiental que permeti la conversa dels usuaris 
entre sí. El nivell màxim d’immissió permès serà 65 decibels, durant el 
dia, i 50 decibels, durant la nit, considerant-se horari diürn, de 8:00 a 
22:00 hores, i nocturn, de 22:00 hores en endavant. 

 
k) respectar l’horari de tancament nocturn dels bars, que no podrà 

ultrapassar les 2:30 hores, tots els dies de la setmana, si bé es podrà 
perllongar mitja hora més els divendres, dissabtes i vigílies de festius. A 
partir de les hores assenyalades s’acabarà tota musica i actuació; no es 
serviran més consumicions i s’encendran els llums per facilitar el 
desallotjament de l’establiment i del seu entorn, que ha de quedar buit 
de públic en vint minuts.  

 
l) mantenir sempre net el lloc d’ocupació autoritzat i la seva zona 

d’influència, això és, un radi de 50 metres entorn de la instal·lació, en 
totes direccions. 

 
m) abandonar i deixar lliure, buit i a disposició de l’Ajuntament l’espai de 

domini públic ocupat per l’autorització abans del 6.10.06. 
 

n) no traspassar ni cedir o subrogar l’explotació sense autorització prèvia 
de l’Ajuntament. 

 
o) respectar la reglamentació tècnica sanitària per a menjadors col·lectius, 

establerta en el Reial Decret 2817/1983 d’octubre.  
 

p) indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a 
l’explotació de l’autorització. 

 
q) realitzar, al seu càrrec els treballs de muntatge i desmuntatge de les 

instal·lacions, així com el seu emmagatzematge. 
 

r) El 25% del nombre total d’hamaques disposaran de la corresponent 
ombrel·la. 

 
2. L’incompliment de les anteriors condicions, o de les previstes a l’article 
79 LC determinaran la declaració de caducitat de l’autorització. 
 
3. El domicili del contractista serà el que figuri en la seva proposició 
econòmica, tret de manifestació contrària formalitzada per escrit. 



 
6.- Fiances. 
 
1. La fiança provisional per prendre part al concurs es xifra genèricament 
en 300.- € per proposició, amb independència del nombre d’autoritzacions 
a les que es liciti.  
 
2. La fiança definitiva serà del 4 per 100 del cànon o cànons licitats per qui 
esdevingués adjudicatari de cadascuna de les explotacions.  
 
7.- Tràmits per a la licitació. 
 
1. Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques que 
tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica o 
financera i tècnica o professional. La presentació de propostes pressuposa 
per part del licitador l'acceptació sense condicions de les clàusules 
d'aquest PCAP i la declaració responsable de reunir totes les condicions 
exigides per contractar amb l'Administració. 
 
2. Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats i signats:  

 
SOBRE NÚM. 1: Portarà la menció “DOCUMENTACIÓ 

ADMINISTRATIVA del concurs obert per a l’atorgament 
d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de 
temporada 2006 a les platges de Canet de Mar”, amb la signatura del 
licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la següent 
documentació:  

  
a) aquella que acrediti la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar de 

l’empresari. La capacitat d'obrar de les mercantils s'acreditarà 
mitjançant escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil. Respecte de les altres 
persones jurídiques s’acreditarà mitjançant escriptura, document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, en el que constin les normes 
per a les que es regula la seva activitat; inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. Les persones físiques acreditaran llur 
personalitat amb el DNI.  

 
b) les persones que compareguin en nom o representació d’altri, ho 

hauran d’acreditar mitjançant apoderament. Si el licitador és una 
mercantil, aquest poder també haurà de figurar ordinàriament inscrit en 
el Registre Mercantil.  

 
c) quant a la capacitat per contractar, s’aportarà una declaració 

responsable del licitador de no incórrer en cap de les prohibicions dels 
articles 15 a 20 TRLCAP, esmentant expressament la circumstància de 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social legalment exigibles. El licitador que hagués 
d’esdevenir adjudicatari haurà d'acreditar les circumstàncies anteriors 
mitjançant els certificats oportuns, expedits per l’òrgan competent, i a 
aquest efecte se li concedirà un termini de 5 dies hàbils. 

 



d) aquella que acrediti la solvència econòmica i financera de l'empresari, 
mitjançant una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals, la formalització de la qual, si bé es podrà posposar a 
l’efectiva adjudicació de l’explotació, hauran de constar les condicions 
del contracte, degudament acceptades per l’asseguradora.   

 
e) aquella que acrediti la solvència tècnica o professional de l'empresari, 

mitjançant una relació de les principals explotacions de platges 
gestionades en els darreres tres anys, que inclogui import, dates i 
Administració concedent. Si el licitador no té experiència, acreditarà 
aquesta solvència amb la descripció de l'equip tècnic i humà del què 
disposi. 

 
f) document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional de 300.- 

€, a la que es refereix l’anterior clàusula 6.  
 
g) compromís de fer efectiu el cànon corresponent a l’ocupació de domini 

públic liquidat pel MOPMA o per la Generalitat. 
 
h) compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat que es 

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

 
SOBRE NÚM. 2.- El qual portarà la menció "PROPOSICIÓ 

ECONÒMICA i DOCUMENTACIÓ TÈCNICA del concurs obert per a 
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels 
serveis de temporada a les platges de Canet de Mar”, amb la 
signatura del licitador o persona que el representi, que contindrà la 
següent documentació: 

  
a) l'oferta econòmica, de conformitat amb el següent model: 

 
En/Na _______________________ domiciliat a _________ 
carrer _______________, núm. __________, amb DNI núm. 
_______________major d'edat, en nom propi (o en 
representació de l'empresa __________________ amb 
domicili a ___________________ carrer _______________ 
núm. _______), una vegada assabentat/da de les condicions 
exigides per a l’atorgament d’autoritzacions municipals 
d’explotació dels serveis de temporada 2006 a les platges del 
T.M. de Canet de Mar, es compromet a explotar les 
instal·lacions següents, amb subjecció al PCAP, al PUT 2006 
i a la restant normativa que resultés d’aplicació, oferint els 
cànons que també s’expressen:   

 
a) Guingueta núm. 1. 
Situació: platja del Cavaió. 
Cànon:  

   Ordre de preferència: 
 

b) Guingueta núm. 2. 
Situació: platja del Cavaió. 



    Cànon:  
   Ordre de preferència: 
 

c) Guingueta núm. 8. 
Situació: platja de Canet de Mar. 
Cànon:  
Ordre de preferència: 
 
d) Guingueta núm. 9 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 
Ordre de preferència: 
 
e) Guingueta núm. 10. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon:  

    Ordre de preferència: 
 

f) zones d’hamaques i ombrel·les. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon:     €/hamaca i temporada. 

 
g) zones de patins. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon:     €/patí i temporada 

  
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat 
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l'administració, i no incorre en cap prohibició 
per contractar, conforme als articles 15 a 20 TRLCAP. Lloc, 
data i signatura del licitador.  
 
(Només si es licita a un sol servei) El licitador _______ es 
compromet a la gestió directa i personal de l’explotació. 

 
  

b) memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la 
proposta d’ordenació de l’espai i, cas de concursar a un sol 
servei, compromís, en el seu cas, de la seva gestió directa i 
personal.  

 
3. Cada licitador només podrà presentar una sola proposta, amb 
independència dels serveis i instal·lacions als quals liciti. Si es licita a més 
d’una guingueta, s’haurà de complimentar l’ordre de preferència; la 
vulneració d’aquesta clàusula comportarà que la proposició sigui 
automàticament rebutjada.  

 
8.- Lliurement i obertura de les proposicions. 
 
1. Les ofertes hauran d’ésser presentades al registre general d’entrada de 
l’Ajuntament, de les 9 a les 14 hores durant el termini de 15 dies naturals a 
comptar  des de l’endemà de la data de la publicació de l'anunci al 
D.O.G.C., o enviades per correu dins del termini assenyalat. Una vegada 



presentada una proposta no es podrà retirar. Els documents  podran 
presentar-se originals o mitjançant còpies autèntiques, d'acord amb la 
legislació vigent. 
 
2. Si les ofertes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data 
de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la 
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic el 
mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de 
contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. Així 
i tot, si, transcorreguts 10 dies naturals a la indicada data, encara no s’ha 
rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 
  
3. A les 13 hores del tercer dia hàbil següent a l'expiració del termini de 
presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les presentades, 
en acte públic, davant la mesa de contractació. Si el primer dia hàbil és un 
dissabte, l’obertura de pliques s’entendrà automàticament desplaçada al 
següent dia hàbil. 

 
4. La mesa de contractació estarà integrada per: 
 
- l’alcalde o regidor en qui delegui. 
- el regidor d’obres i serveis. 
- el regidor adscrit a la regidoria de medi ambient.  
- el secretari de l’Ajuntament. 
- l’interventor. 
- actuarà com a secretària, la funcionària responsable del negociat de 

contractació o aquella persona en qui delegui 
 
5. La mesa de contractació qualificarà els documents del sobre A). Si la 
mesa observés defectes materials esmenables en la documentació 
presentada ho comunicarà verbalment als interessats i concedirà un 
termini no superior a 3 dies per tal que el licitador els esmeni. Seguidament 
la mesa procedirà a l'obertura del sobre B) relatiu a la proposta econòmica 
i a les referències tècniques. La mesa avaluarà les propostes mitjançant 
els criteris de valoració que es recullen per ordre decreixent d'importància i 
ponderació, i formularà la proposta que estimi pertinent a l'òrgan de 
contractació. La mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular 
la proposta, els informes tècnics que consideri necessari, que tinguin 
relació amb l'objecte del contracte. La mesa de contractació, d'acord amb 
el que disposa l'article 88 TRLCAP elevarà les propostes presentades, 
juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació. 

 
9.- Adjudicació, formalització i termini de garantia. 
 
1. La Junta de Govern Local acordarà l’adjudicació dins dels 3 mesos 
subsegüents a la data d’obertura de les proposicions, en els termes de 
l’article 89 TRLCAP, prèvia obtenció dels permisos i autoritzacions 
pertinents de l’Administració costanera.  
 
2. Efectuada l’adjudicació es requerirà al titular de l’autorització perquè en 
el termini de quinze dies naturals a partir de la notificació de l’acord, 
acrediti haver constituït la fiança definitiva. Així mateix, se’l citarà perquè 
en el dia i hora que se l’indiqui, concorri a retirar l’autorització. Si no 



atengués aquests requeriments i no complís els requisits per a l’execució 
del contracte, o impedís la seva formalització en el termini assenyalat, 
l’autorització quedarà sense efecte.  

  
3. La formalització del contracte tindrà lloc dins dels 30 dies naturals 
següents a la data de la notificació de l’adjudicació. Si per causes 
imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dins del termini 
assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà la pèrdua de la fiança i la 
indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. En aquest cas es podrà 
adjudicar al licitador o als licitadors següents, segons l’ordre de les ofertes, 
amb l’acceptació i conformitat del nou adjudicatari. 

  
4. El termini de garantia serà d’un mes a comptar des de l’acabament de 
l’autorització de l’explotació. 
 
10.- Infraccions i sancions. 
 
1. Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus. Són 
infraccions lleus: 
 
a)  abandonar el lloc de prestació del servei per cridar o atraure públic o per 

qualsevol altra causa. 
b)  la manca de respecte o el tracte desconsiderat als usuaris o a terceres 

persones, en general. 
c)  la manca de decòrum del personal adscrit al servei o en les 

instal·lacions. 
d)  l’incompliment dels horaris de tancament nocturn, una sola vegada. 
e)  causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament 

elevada, una sola vegada. 
f) no indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a 

l’explotació de l’autorització. 
 

3. Són infraccions greus: 
 
a)  no haver ultimat els treballs de muntatge de les instal·lacions a 15.6.06. 
b)  deixar de prestar el servei, sense causa justificada, un dia del període 

comprès entre el 15 de juny i 30 de setembre de 2006. 
c)  causar danys per simple negligència, en les instal·lacions o als usuaris. 
d)  ocupar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, un espai diferent a 

l’assignat, o oferir articles no autoritzats. 
e)  inserir  publicitat en les instal·lacions. 
f) incomplir l’obligació de la neteja de la zona d’influència. 
g)  incomplir els horaris de tancament nocturn, dues vegades. 
h)  causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament 

elevada,     dues vegades. 
i) incomplir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, 

laboral, de la seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 
j) no disposar en tot moment de cartes, tarifes i textos de divulgació, en 

general, escrits en català.  
k) no costejar els anuncis de licitació i adjudicació fins a la quantitat màxima 

de 600.- €. 
l) en general, i sense perjudici d’allò previst en les lletres anteriors, tres 

faltes lleus equivalen a una de greu. 



  
4. Són infraccions molt greus: 
 
a)  executar accions que comportin, de iure o de facto, el traspàs, la cessió 

o subrogació de l’explotació sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 
b)  no desmantellar o no retirar les instal·lacions en el termini previst. 
c)  causar danys per dol, frau o negligència al domini públic, a tercers, 

usuaris o no de l’explotació, o ser poc diligent en l’assumpció de 
responsabilitats derivades d’aquests danys.   

d)  llençar escombraries, residus o altres deixalles al mar, zona de platja o, 
en general, no realitzar la recollida selectiva d’acord amb les disposicions 
establertes pel departament municipal de medi ambient. 

e)  incomplir, més de dues vegades en la mateixa temporada estival, els 
horaris de tancament nocturn. 

f) causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament 
elevada, més de dues vegades en la mateixa temporada estival.  

g)  utilitzar elements d’obra fixa en la instal·lació de les guinguetes, o 
infringir les condicions relatives a materials i volums. 

h)  mantenir les guinguetes en condicions higièniques inadequades. 
i) no disposar del servei de WC ni d’una cabina higiènica substitutiva de les 

característiques exigides.  
j) infringir la reglamentació tècnica sanitària de menjadors col·lectius.  
k)  en general, qualsevol altra infracció de les obligacions compreses en la 

clàusula 5, en particular, o en tot el PCAP, en general, no prevista 
precedentment, tindrà la consideració de falta molt greu. 

l) tres faltes greus equivalen a una de molt greu. 
  

 5. Les sancions que podran imposar-se als infractors seran les següents: 
 

a)  per les qualificades de caràcter lleu, multa de 300 a 750.- € i, 
alternativament o acumulativa, clausura de l’activitat per un termini no 
superior als 5 dies naturals.  

b)  per les qualificades de caràcter greu, multa de 751 a 1.500.- € i, 
alternativament o acumulativament, clausura de l’activitat per un termini 
de 6 a 15 dies naturals. 

 
c)  per les qualificades de molt greus, multa de 1.501 a 3.000.- € i, 

alternativament o acumulativament, la revocació de l’autorització per a la 
resta de la temporada. 

 
d)  l’incompliment reiterat dels horaris de tancament podrà ser sancionat 

amb una multa de fins a 6.000.- € i, alternativament o acumulativament, 
el tancament de l’activitat per un període màxim de 15 dies o, 
alternativament a ambdues sancions, la revocació de l’autorització per a 
la resta de la temporada, en funció de la gravetat dels fets.  

 
6. Per a sancionar les infraccions qualificades de molt greus serà precís 

incoar el corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que 
disposa el Decret 278/1993 de 8 de novembre. En altre cas n’hi haurà 
prou atorgant una prèvia audiència de deu dies hàbils als titulars de 
l’autorització, sense cap més altra tràmit. L’òrgan competent per a la 
imposició de sancions serà, en tot cas, l’alcaldia. 

 



11.- Extinció de l’explotació. 
 
1. L’autorització s’extingirà: 
 
- pel transcurs del termini 
- per revocació, en els casos legalment previstos. 
- per renúncia de l’interessat, prèvia indemnització dels danys i 

perjudicis ocasionats a l’interès general. 
 
2. La revocació podrà obeir: 
  
- a una sanció, de conformitat amb el que disposa aquest plec de 
condicions. 
- a circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, degudament justificades a 

l’expedient, previ rescabalament de danys i perjudicis quan procedeixi. 
 

12. Prerrogatives de l’Administració. 
 
1. Si el contractista incomplís les obligacions establertes a la precedent 
clàusula 5, l'Ajuntament de Canet de Mar, ultra el dret de resoldre el 
contracte, podrà exigir les responsabilitats corresponents, incautant la 
fiança, sense perjudici de l'obligació d'indemnitzar en la que hagués 
incorregut el titular de l’autorització.  
 
2. Ultra les causes legalment previstes, són causes de resolució del 
present contracte incórrer el contractista, durant la seva execució, en 
qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració 
de les estipulades a l'article 20 i concordants TRLCAP. 
 
3. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar aquest plec i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Podrà, així mateix, 
modificar-lo, per raons d’interès públic; acordar la seva resolució i 
determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats pel TRLCAP i pel RCAP. Els acords que dicti l’òrgan 
de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, 
modificació i resolució seran immediatament executius. 
 
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de febrer de 
2006.” 

 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació 
restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla 
d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de 
manera que, si a instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués 
atorgar permís municipal per algun dels serveis previstos, qui en resultés 
adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, en els termes suspensius 
susdits. 



 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució 
d’aquests acords. 
 
7.- APROVACIÓ RETORN FIANÇA DEFINITIVA GUINGUETA NÚM. 10 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’abril de 2005 va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 1 al 
Sr. Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 5.410,00 €, puix que després de 
la renúncia del Sr. FRB, és qui ha obtingut més puntuació, fent-li avinent 
que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 1.502,53€, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament 
la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
SEGON.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 2 a la 
Sra MRE pel preu cert i global de 2.200€ fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 1.502,53€ , qual es retornarà una vegada 
s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha 
deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
TERCER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 8 al 
Sr. FOL pel preu cert i global de 1.202,02 €, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 901,52 €, la qual es retornará una vegada 
s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha 
deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
QUART.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 10 
al Sr. JSN pel preu cert i global de 3.000 €, fent-li avinent que haurà de fer 
efectiva una fiança definitiva de 1.502,53 €, la qual es retornarà una 
vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i 
ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
 
CINQUÈ.- Les condicions que hauran de regir aquestes concessions són 
les següents: 
 
1. La superfície màxima del quiosc de temporada serà de 20 m2 i de 80m2 

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

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

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

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



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

6. D’acord amb l’article 64.4 del Reglament General per al 
desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes, 
els quioscos de begudes i gelats s’ubicaran fora de la platja i en cas de 
no ser possible, es situaran adossats al límit interior d’aquesta. 

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

8. L’horari de funcionament serà el de bar, i qualsevol funcionament que 
excedeixi aquest horari serà motiu de sanció. Segons la Resolució de 13 
d’octubre de 1989, l’horari serà fins les 2:30 tots els dies de la setmana i 
es podrà perllongar mitja hora més els divendres, dissabtes i vigílies de 
festius. A partir de les hores assenyalades s’acabarà qualsevol música i 
actuació, no es servirà cap més consumició i s’encendran els llums per 
facilitar la sortida de l’establiment, que ha de quedar buit de públic en vint 
minuts. 

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

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

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

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

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



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

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

 
12. Queda totalment prohibit el traspàs o subrogació de permís, a una altra 

persona que no sigui la titular de la llicència, essent  aquest motiu 
immediat de la retirada del permís concedit per l’Ajuntament. 

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

 
14. Totes les guinguetes o quioscs estan subjectes al Reial Decret 

2817/1983 d’octubre pel que s’aprova la Reglamentació Tècnico-
sanitària per a menjadors col.lectius, englobats en el títol primer, art. 
2.3. Com a conseqüència, hauran de complir les següents normes 
sanitàries: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SISÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la 
temporada d’estiu de l’any 2005 que va des de que es formalitzi 
l’autorització a favor de l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb 
l’obligació de retirar les instal.lacions, que no tindran el caràcter de fixes, 
abans del dia 3 d’octubre d’aquest any, havent de mantenir l’ús públic de la 
platja salvaguardant la salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona 
ocupada. 
 
SETÈ.- El concessionari haurà de fer efectiu el cànon establert per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2005 que serà de 
1.238,24€ per les guinguetes núm. 1 i 2, i de 1.691,24€ per les guinguetes 
núm. 8, 9, i 10. 
 



VUITÈ: Tant el cànon establert per la Demarcación de Costas en 
Catalunya com les fiances definitives i les taxes municipals, s’hauran de 
satisfer en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data 
d’adjudicació d’aquests serveis de temporada. 
 
NOVÈ.- Comunicar a l’interessat que en cap cas produirà plens efectes 
aquesta adjudicació en cas que per part dels organismes competents no es 
donin els permisos pertinents. 
 
DESÈ.- Notificar a tots els licitadors que poden retirar de la caixa de la 
corporació la garantia provisional de 150,25 €. 
 
ONZÈ.- Incautar la fiança provisional dipositada pel Sr. FRB, que puja un 
import de 150,25€, per haver renunciat a totes les seves proposicions 
abans de procedir-se a l’adjudicació dels serveis de temporada de platja. 
 
DOTZÈ.- Comunicar als licitadors que hauran de comparèixer en aquest 
Ajuntament en el dia i hora que se’ls convoqui per tal de formalitzar el 
corresponent contracte. 
 
TRETZÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 
Vist l’informe del Cap de Disciplina Urbanística de data 5 d’octubre de 2005, 
efectuat com a conseqüència de la inspecció realitzada per tal de comprovar que 
la zona ocupada per les guinguetes es trobava en les degudes condicions pel 
que fa referència a la salubritat, higiene, ornat i neteja, el contingut literal del qual 
és el següent: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 
 
ASSUMPTE: INSPECCIÓ EFECTUADA ALS ESPAIS DE LA PLATJA 
QUE OCUPAVEN LES GUINGUETES NÚMS. 1, 2, 8 i 10, PER 
VALORAR SI ÉS FACTIBLE EL RETORN DE LA FIANÇA DEFINITIVA 
DIPOSITADA PELS  ADJUDICATARIS. 
 
FETS: 
 
Practicada una inspecció visual als llocs de referència, s’ha constatat el 
següent: 
 

a) Guingueta núm. 1 (Sr. JSR): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el 
seu entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

b) Guingueta núm. 2 (Sra. MRE): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i 
el seu entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

c) Guingueta núm. 8 (Sr. FOL): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el 
seu entorn es troba en bones condicions. En conseqüència, s’informa 
FAVORABLEMENT el retorn de la fiança dipositada. 

d) Guingueta núm. 10 (Sr. JSN): S’ha procedit a desmuntar la guingueta i el 
seu entorn es troba en bones condicions, ara bé, manca retirar de la 



platja una bobina de fusta (enrotllar cables), i la carcassa d’un vaixell. En 
conseqüència, s’informa DESFAVORABLEMENT  el retorn de la fiança 
dipositada.” 

 
Vist el nou informe del Cap del Servei de Disciplina urbanística de data 9 de 
febrer de 2006, el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 
 
ASSUMPTE: INSPECCIÓ EFECTUADA A l’ESPAI DE LA PLATJA QUE 
OCUPAVA LA GUINGUETA NÚM. 10, PER VALORAR SI ÉS FACTIBLE 
EL RETORN DE LA FIANÇA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
L’ADJUDICATARI, EL SR. JSN. 
 
Practicada a petició de l’interessat una nova inspecció visual al lloc de 
referència, s’ha constatat que finalment s’ha retirat de la platja la carcassa 
del  vaixell i la bobina de fusta a les quals es va fer esment en un anterior 
informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 5 d’octubre de 2005. 
 
En conseqüència, s’informa FAVORABLEMENT el retorn de la fiança 
definitiva dipositada pel Sr. JSN en data 9 de maig de 2005 i per un import 
de 1.502,53 €.” 

 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com el RDL 2/2000 de 16 de juny, i vist l’expedient 
administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
medi ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta 
núm. 10, d’un import de 1.502,53€, dipositada pel Sr. JSN en data 9 de maig de 
2005 vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
8.- APROVACIÓ FRACCIONAMENT TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
“L’HOSTALET DE CANET” ANYS 2004-2005 
 
Atesa la sol·licitud presentada per part del senyor MAM, provist del DNI 
xxxxxx, amb domicili a la Riera Sant Domènech, núm. xxde Canet de Mar, 
de data 8 de febrer de 2006 en vers a la sol·licitud de fraccionament de 
l’O.F. Número 11, Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, corresponent als anys 2004 i 2005 per un import total 
de 1.196,8€,  
 
Vist l’informe favorable de Tresoreria-Intervenció.  
 
Atesa la normativa reguladora a l’empara del que disposa l’article 48 a 58 del 
RD 1684/1990, de 20 de desembre, Reglament General de Recaptació; article 
65 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, LGT; articles 48 a 58 del 
RD 1684/1990, de 20 de desembre, Reglament General de Recaptació; article 
10 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; article 43 i següents de l’Ordenança 



General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de dret Públic (BOPr. 
30/09/2005, número 234, annex I). 
 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir al senyor MAM, el fraccionament del pagament de la taxa 
per ocupació de la via pública, dels anys 2004 i 2005, per import de 1.976,80€., 
amb expressió que correspon a cada termini de fraccionament del principal més 
els interessos de demora corresponent (art. 10 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals):   
 

Import de la Data venciment Import del Total 
fracció de la fracció Capital Principal 

Pendent
Període Tipus de 

demora
Total 

interessos
A Pagar per 

fracció
164,66 €       31/03/2006 1.976,80 €             30 5,00% 8,12 €         172,78 €      
164,66 €       30/04/2006 1.812,14 €             60 5,00% 14,89 €        179,55 €      
164,66 €       31/05/2006 1.647,48 €             91 5,00% 20,54 €        185,20 €      
164,66 €       30/06/2006 1.482,82 €             121 5,00% 24,58 €        189,24 €      
164,66 €       31/07/2006 1.318,16 €             152 5,00% 27,45 €        192,11 €      
164,66 €       31/08/2006 1.153,50 €             183 5,00% 28,92 €        193,58 €      
164,66 €       30/09/2006 988,84 €                213 5,00% 28,85 €        193,51 €      
164,66 €       31/10/2006 824,18 €                244 5,00% 27,55 €        192,21 €      
164,66 €       30/11/2006 659,52 €                274 5,00% 24,75 €        189,41 €      
164,66 €       31/12/2006 494,86 €                305 5,00% 20,68 €        185,34 €      
164,66 €       31/01/2007 330,20 €                336 5,00% 15,20 €        179,86 €      
165,54 €       28/02/2007 165,54 €                364 5,00% 8,25 €         173,79 €      

1.976,80 €    TOTAL TOTAL 2.226,58 €   

Interessos

 
 
SEGON.- Atès que l’import total objecte del fraccionament no supera els 
3.005,06€ (500.000 Pta.) el fraccionament concedit no queda condicionat a que 
l’interessat presenti davant d’aquest Ajuntament, en el termini de 30 dies, 
comptats a partir del següent al de la notificació d’aquest acord, l’aval bancari 
en la forma legalment establerta o qualsevol altra de les garanties previstes en 
la normativa aplicable. (Art. 52 del RD 1684/1990, de 20 de desembre, 
Reglament General de Recaptació)  
 
TERCER.- S’adverteix, conforme preveuen els articles 48.4 i 57 del RD 
1684/1990, de 20 de desembre, Reglament General de Recaptació, que la 
manca de pagament de fraccionament concedit donarà lloc a la seva exigibilitat 
per la via de constrenyiment, i en el cas de quotes fraccionades, en no pagar-se 
qualsevol d’aquestes en el termini que es concedeixi en l’esmentada via, es 
consideraran vençudes tota la resta de fraccions que pugui haver-hi, les quals, 
seran igualment exigides en via de constrenyiment.  
 
QUART.- Notificar a l’interessat que contra aquesta la present resolució, es pot 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el 
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si 
transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva 
resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar 



recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 
notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, i si no es notifiqués cap 
acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia 
en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat.  
 
Tot això d’acord amb l’establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant 
això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú. La 
interposició del recurs no interromprà en cap cas l’acció administrativa per al 
cobrament llevat que se sol·liciti, dins del termini per a interposar el recurs, la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat, acompanyant garantia que cobreixi 
el total del deute tributari. 
 
9.- BESTRETA SUBVENCIÓ AMPA PALAUET 
 
Sol·licitada per l’AMPA del “Palauet” una subvenció per col·laborar en les 
despeses derivades de l’organització d’activitats en el centre educatiu. 
 
Atès que enguany l’AMPA de l’escola Bressol “el Palauet” en col·laboració amb 
l’Ajuntament està organitzant un espai de joc familiar, on participaran els infants 
usuaris de l’escola bressol així com els seus pares i mares. 
 
Atès que per poder endegar aquesta activitat necessiten poder comprar 
material, llibres infantils i  joguines amb urgència, necessiten poder disposar 
d’una part de la subvenció que els correspongui a la convocatòria general per a 
l’any 2006.  
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la 
subvenció anyal. 
  
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2005, prorrogat pel 2006 hi ha 
consignació suficient per fer front a la despesa   
 
Tenint en compte allò que es disposa en els articles 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria d’educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA del “Palauet” una bestreta per import de 500,00 €  
en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds de subvenció 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 actes organitzats 
per aquesta entitat. 
 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del 
pressupost de l’any 2005 prorrogat pel 2006. 
 
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. 
 
10.- BESTRETA SUBVENCIÓ AMPA MISERICÒRDIA 
 
Sol·licitada per l’AMPA del CEIP Misericòrdia una subvenció per col·laborar en 
les despeses derivades de l’organització d’activitat en el centre educatiu i tenint 
en compte allò que es disposa en els articles 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la 
subvenció anyal. 
  
Atès que l’AMPA del CEIP Misericòrdia organitza activitats durant tot el curs 
escolar, cosa que fa necessari i convenient que puguin disposar de la 
subvenció atorgada amb antelació a la convocatòria general per a l’any 2006. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2005, prorrogat pel 2006 hi ha 
consignació suficient per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta 
de la regidoria d’educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA del CEIP Misericòrdia una bestreta per import de 
1.860,00 €  en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els 
criteris ponderats  de valoració de les sol·licituds de subvenció 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 actes organitzats 
per aquesta entitat durant els mesos de gener a juny de 2006. 
 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del 
pressupost de l’any 2005 prorrogat pel 2006. 
 
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. 



 
11.- PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE BEQUES MENJADOR ESCOLES 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència al número de 
compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels ajuts de 
menjador escolar per al  1r. trimestre del curs 2005-2006, realitzada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 
educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’educació, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 1r trimestre del curs 2005-
2006 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
IES DOMÈNECH I MONTANER.....................................     81,27 € 
COL·LEGI YGLESIAS.................................................... 1.166,87 € 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA..............................     542,80 € 
 
 
CEIP MISERICÒRDIA.................................................... 5.563,70 € 
T O T A L:  7.354,64€ 
 
12.- CESSIÓ ÚS PAVELLÓ CLUB HANDBOL CALELLA 
 
Vist l’escrit presentat pel Club Balonmano de Calella sol·licitant autorització per 
fer ús del Pavelló Municipal d’Esports del 15 al 18 d’abril  per a la  celebració 
del XXIIIè. TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE 
CALELLA” 2006 i del 3 al 6 de juny  per a la celebració del XXVIè. TORNEIG 
INTERNACIONAL D’ HANDBOL “ TROFEU COSTA DEL MARESME” 2006. 
 
Atès que, 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 Regidoria delegada d’Esports, es proposa a la Junta de Govern Local 
adopti els següents acords: 
  
PRIMER: Autoritzar al Club Balonmano de Calella perquè utilitzi el Pavelló 
Municipal d’Esports del 15 al 18 d’abril  per a la celebració del XXIIIè. TORNEIG 
INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE CALELLA” 2006, el 
diumenge dia 16  d’abril  de  9  a  13 hores   i  de  15  a  21 hores i dilluns  dia  
17  d’abril de 9  a 13  hores  i  de  15   a   21 hores. 
 



SEGON: Autoritzar el Club Balonmano  de Calella  perquè utilitzi el Pavelló  
Municipal d’Esports, el dilluns    5  de juny de  9 a  13 hores  i de 15  a   20 
hores per la celebració del XXVIè. TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL 
“TROFEU COSTA DEL MARESME” 2006. 
El dia 4 de juny no serà possible cedir les instal.lacions del Pavellló Municipal al 
estar ocupat per celebrar-se una altra activitat.   
 
TERCER: El preu per hora de la utilització de les instal·lacions esportives del 
Pavelló Municipal d’Esports, és de 24,40 €, segons es determina en les 
Ordenances Fiscals d’aquest any 2006. 
 
QUART: El preu de la fiança pel lloguer del Pavelló Municipal d’Esports, és de 
186,97 €, segons es determina en les Ordenances Fiscals d’aquest any 2006. 
El Club haurà de dipositar una fiança d’aquesta quantitat . I presentar una 
pòlissa d’assegurança que es faci càrrec de les lesions que es puguin 
ocasionar els participants en el torneig. 
 
13.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ E-TRAM MÒDUL DE TRAMITACIÓ 
TELEMÀTICA MUNICIPAL. 
 
El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC), per resolució 
de 16 de setembre de 2005, va convocar subvencions als ens locals per 
millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la 
utilització de noves tecnologies de la informació i la comunicació.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, manifesta un clar interès a posar a disposició 
dels ciutadans totes les eines necessàries perquè puguin millorar la seva 
relació amb l’administració. Això inclou també les solucions tecnològiques i de 
gestió per facilitar l’ús, a través de mitjans telemàtics, de tràmits i gestions 
municipals, amb garanties jurídiques i de seguretat.  
 
Per aquest motiu vam acollir-nos a les subvencions de l’AOC. Mitjançant els 
Decrets 798/2005 i 824/2005 vam sol·licitar el mòdul e-TRAM i millores al web 
municipal que permetessin una major claredat i operativitat entre els ciutadans i 
l’administració, aquest darrer com a projecte promogut directament per l’ens 
local.  
 
D’acord amb la resolució de 20 de desembre de 2005, pel qual es fixa l’import 
total de la convocatòria amb 7.358.375,74 euros, s’ha atorgat a l’Ajuntament de 
Canet de Mar 3.000 euros corresponents a l’aplicació del mòdul e-TRAM i s’ha 
denegat la petició de millores al web municipal.  
 
Per aquest motiu, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de 
comunicació, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER – Acceptar la subvenció de 3.000 euros corresponents a la 
implantació de l’e-TRAM, el mòdul de tramitació telemàtica municipal de 
l’Administració Oberta de Catalunya 



 
SEGON – Notificar-ho al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya a través 
de l’extranet de les administracions catalanes, l’eaCAt. 
 
14.- APROVACIÓ SOL.LICITUD AJUTS DIPUTACIÓ 2006 (XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT) 
 
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, amb el convenciment que només des d’una Diputació que 
afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima 
qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-
2007. 
 
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 definitivament per acord de Ple 
de 25 de novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província 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), obliga a la 
corporació 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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26 de gener 
de 2006 ha pres entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar les Bases Específiques per a l’atorgament d’ajuts en el 
marc del Catàleg de programes de suport a les activitats i serveis locals de 
la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2006, i obrir la convocatòria 
pública per a l’atorgament d’ajuts. 
 
Segon.- Aprovar el Catàleg de programes de suport a les activitats i serveis 
locals de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – any 2006. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les bases i de 
l’obertura de la convocatòria. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als ens locals adherits al Protocol 
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, trametre’ls el 
Catàleg i posar a la seva disposició tota la documentació per formalitzar les 
corresponents sol.licituds a la pàgina web de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 
 
Cinquè.- Reservar el crèdit per a la convocatòria, per un import total de 
vint-i-set milions vuit-cents cinquanta-un mil set-cents setanta-cinc EUR 
(27.851.775,00 EUR) corresponents als àmbits i programes de suport 



econòmic especificts en el Catàleg; a càrrec de les partides corresponents 
al pressupost de l’any 2006 que es detallen a continuació (...). 
 

Atès que en el BOP de data 27 de gener de 2006 han sortit publicades les 
bases i el catàleg de programes de suport a les activitats i serveis de  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 2006, i la obertura de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts. 
 
Vista la documentació de referència i examinades les sol.licituds d’ajuts dels 
diferents àmbits, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol.licitud de subvencions i ajuts en els següents àmbits: 
 

1. Polítiques locals d’educació 
2. Polítiques locals d’esports 
3. Polítiques locals de comerç 
4. Polítiques locals de turisme 
5. Polítiques locals de participació ciutadana 
6. Polítiques locals de difusió artística 
7. Polítiques locals de patrimoni cultural 
8. Polítiques locals de salut pública i consum 
9. Polítiques locals de benestar social 
10. Polítiques locals de medi ambient 
11. Polítiques locals de la societat del coneixement 
12. Polítiques locals de joventut 
13. Polítiques locals d’igualtat dona-home 

 
SEGON.-  Trametre les sol.licituds a cada Àrea o servei de la Diputació que 
gestiona els programes per als quals se sol.licita el suport, per a la seva 
valoració. 
 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 



15.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES FESTES DE NADAL, CAP D’ANY I 
REIS 
 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a 
l’organització de les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, que consisteixen en 
una sèrie d’activitats festives i lúdiques com són els tallers de Nadal, les 
actuacions infantils, el Caga Tió, la Nit de Cap d’Any, etc, essent les despeses 
les següents: 
 
DESPESES ....................................................................................... 12.235,85 

   
Nadal .................................................................................................. 2.305,82 
Cap d’Any ......................................................................................... 6.556,73 
Reis .................................................................................................... 3.373,30 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització dels 
actes programats dins les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, autoritzant la 
despesa global de dotze mil dos cents trenta cinc euros i vuitanta cinc cèntims 
d’euro  (12.235,85 €) amb càrrec a la partida 226.07.451 del vigent pressupost. 
 
16.- 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 21.35 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
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