
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 22 DE MARÇ 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: 22.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Llicències de parcel.lació 
6) Aprovació relació liquidacions taxa per ocupació de la via pública amb 

materials de construcció 



  

7) Aprovació relació baixes de tributs 
8) Aprovació acceptació prèstec de la Caixa de Crèdit de Cooperació Local 

per finançament de la compra Caserna Guàrdia Civil (1ª Fase). 
9) Aprovació serveis extraordinaris mes de març 
10) Acceptació subvencions àrea de Benestar Social 
11) Acceptació subvenció concedida a les corporacions locals titulars de 

llars d’infants curs 05-06 
12) Acceptació de l’annex 2005 del conveni marc d’adhesió a la xarxa local 

de consum 
13) 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 
15 de març 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 1790 a 2012 ambdós inclosos,  de la relació núm. 10/06 del 
pressupost ordinari de la corporació i la retenció de crèdit núm. 61 de l'OO. AA. 
Ràdio Canet , segons  relacions adjuntes 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, prorrogat pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 10/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 61.325,51 Eur. 
 
SEGON.- Aprovar que s’acompanya, la retenció de crèdit núm. 61 amb càrrec 
al Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 1.900,- Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 



  

Vista la relació de despeses  de data 22 de març de 2006, per import de 
122.688,24 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 22 de març de 2006, per 
import de 122.688,24 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 AL SENYOR BAF PER AL CANVI 
D’ÚS DE LOCAL A VIVENDA AL CARRER SANTA BARBARA NÚMERO xx, 
BAIXOS.  
 
Vista la instància presentada pel senyor BAF, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per al canvi d’ús de local a vivenda 
al carrer Santa Bàrbara número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte de data 7 de juliol de 2005, el contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte de referència, es constata que es tracta d’un canvi d’ús d’una planta 
baixa que, segons la memòria descriptiva del projecte: “actualment aquest local es 
destina a garatge i a traster”.  
 
Per altra banda, s’ha consultat la llicència per a l’edificació objecte de reforma que va ser 
concedida l’any 1974 (núm. d’expedient 50 amb entrada el 13 de març i registre núm. 
398) constatant que manquen plànols i memòria del projecte (que se suposen extraviats) 
pel que ens és impossible determinar l’ús de la planta baixa plantejat en el moment de la 
construcció. 
 
Revisades per altra banda les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, 
aprovades l’any 1992 i, per tant, amb posterioritat a la construcció objecte de reforma. Es 
constata que aquestes exigeixen als projectes d’edificis d’habitatges a disposar d’un 
garatge en planta baixa o subterrània amb una plaça d’aparcament per habitatge. 
 
La configuració de l’edificació actual en planta baixa, tant a nivell de la distribució com a 
nivell de façana, és de garatge. I la descripció del propi projecte defineix aquesta planta 
amb l’ús actual de garatge (amb gual permanent núm. 717). Per altra banda, a les tres 



  

plantes superiors l’ús és d’habitatge. La coherència del conjunt edificat és que la planta 
baixa respon a la necessitat de places per als pisos superiors. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa desfavorablement la llicència de referència per tal que 
l’Ajuntament procedeixi segons criteri superior”.    

 
Atès que la propietat ha aportat l’escriptura de la finca on consta que el local 
objecte de canvi d’ús està inscrit com a magatzem. 
 
Vist el nou informe emès per l’arquitecte municipal de data 13 de març de 2006: 
 

“Com a continuació del tràmit de l’expedient per al canvi d’ús del local per a convertir-lo 
en habitatge cal dir: amb data 9 de març de 2006 el titular de la finca aporta escriptures 
de propietat en que consta que el local que es proposa convertir en habitatge està inscrit 
en el Registre de la Propietat com a magatzem, en data 17 d’agost de 2005 la Policia 
Local de Canet emet un informe en que assenyala que l’ús del referit local és de 
magatzem de material de construcció. 
 
Per tant, comprovada tota la documentació de l’expedient s’informa favorablement el 
canvi d’ús del local en les condicions fixades en el document tècnic presentat.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 16 de març 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 
l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor BAF pel canvi d’ús de local a 
vivenda al carrer Santa Bàrbara número xx, baixos, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Carles Molina, 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 vuit-cents tres euros amb vint-i-vuit cèntims 



  

(803,28 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent trenta-sis euros amb 
noranta-vuit cèntims (136,98 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre-cents un euros 
amb seixanta-tres cèntims (401,63 €) en concepte de garantia per valors 
urbanístics en risc i la quantitat de cent cinquanta-un euros amb vint-i-un 
cèntims (151,21 €) en concepte de fiança per residus de la construcció. 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat.  
 
4.2. ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR DPC PER A 
L’AMPLIACIÓ DE GARATGE UBICAT AL CARRER OLIVER NÚMERO xx.  
 
Vista la instància presentada pel senyor DPC, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a l’ampliació de garatge ubicat 
al carrer Oliver número xx 
  
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica de data 10 de febrer de 2006, el contingut 
del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultat el Text Refós de les Normes Subsidiàries 
de Planejament vigents, es constata que per tal de poder valorar correctament la proposta 
presentada i ajustar la mateixa a la Normativa vigent, caldria fer les esmenes i presentar 
la documentació que a continuació es detalla: 
 
1. Donat que a la mateixa parcel·la on es vol fer l’ampliació del garatge, també hi ha 
altres construccions (un habitatge), caldria presentar un plànol on s’indiquin totes les 
construccions existents a la parcel·la i la seva situació respecte a la mateixa. (plantes, 
seccions, façanes, ...) 
2. Indicar si hi ha un altre accés a l’habitatge o habitatges. Indicar si amb l’ampliació del 
garatge es modifiquen les condicions d’habitabilitat de l’habitatge existent. 
3. Presentar plànols d’enderroc i obra nova.  
4. Presentar quadre justificatiu d’acompliment de la Normativa (superfícies, alçada 
reguladora màxima, profunditat edificable, ...) 
5. L’alçada mínima lliure en planta baixa ha de ser de 3.00 m. (al projecte presentat es 
preveu de 2.50 m.) 
6. Pel que fa a l’aparcament, caldrà justificar la ventilació natural, amb una superfície no 
inferior a un 5%, o en cas contrari, ventilació forçada. 
7. Caldrà presentar un emplaçament de les diferents plantes de l’edificació amb suport 
informàtic.” 

 
Atès que en data 28 de febrer d’enguany, l’arquitecte de l’obra Francesc 
Bassas presenta la documentació demanada per la tècnica municipal. 
 
Vist el nou informe per la tècnica de data 15 de març manifestant que: 
 

“Revisada la documentació complementària de referència es comprova que aquesta 
complementa l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’ampliació de 
garatge: 
- S’indiquen les construccions existents a la part posterior de la parcel·la i que 
corresponen a uns cossos auxiliars que comuniquen amb l’habitatge de la finca veïna. 
Per tant, no hi ha cap habitatge afectat per la creació de l’aparcament. 



  

- S’ha presentat  el plànol d’enderroc i obra nova. 
- S’ha presentat el quadre justificatiu d’acompliment de la Normativa 
- S’ha modificat l’alçada lliure de la planta baixa al mínim establert de 3.00 m. 
- S’ha justificat la ventilació natural de l’aparcament. 
- S’ha aportat l’emplaçament de les diferent  plantes de l’edificació en suport 
informàtic. 

 
Per tot l’esmentat, donat que la proposta s’ajusta a la normativa vigent, s’informa 
favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la creació d’un aparcament 
a la parcel·la situada al C/ Oliver, 9” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 20 de març 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 l’alcaldia 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor DPC per a l’ampliació garatge 
ubicat al carrer Oliver número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Francesc 
Bassas, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta-tècnica 
municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-vuit 
cèntims (646,68 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent setanta-set 
euros amb vuitanta cèntims (177,80 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres-cents vint-i-tres 
euros amb trenta-quatre cèntims (323,34 €) 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 la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat.  



  

 



  

5. LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ 
 
5.1. ATORGAMENT LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ AL SENYOR JALM 
PER MODIFICAR SUPERFICIE LOCAL UBICAT A LA PLANTA BAIXA DE 
L’EDIFICI DEL CARRER SEBASTIÀ CABOT, xx.  
 
Vista la instància presentada pel senyor JALM, amb la qual sol.licita llicència de 
parcel.lació per modificar superfície local número 2 de la planta baixa de l’edifici 
ubicat al carrer Sebastià Cabot número xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 6 de març de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència, es 
comprova que es tracta d’un plànol i un certificat emès per l’aparellador – arquitecte 
tècnic, Carles Cases i Vilà, on s’indica que el local situat a la planta baixa del C/ Sebastià 
Cabot, 6-8 i denominat com a núm. 2, té adjudicada una superfície superior a la real, ja 
que una part d’aquesta superfície correspon a la rampa d’accés del garatge. 
D’acord amb el certificat, actualment consta que el local esmentat té una superfície 
construïda de 56,195 m2, dels quals, 28,135 m2 corresponen a la rampa d’accés al 
soterrani, per tant la superfície real del local núm. 2 és de 28,06 m2. 
Pel que fa a la superfície de l’aparcament, aquesta no es modifica, ja que la rampa també 
quedava inclosa en el total d’aquesta entitat.  
 
Consultades les Normes Subsidiàries, es comprova que la finca del C/ Sebastià Cabot, 6-
8  es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona, 2 
“ordenació en banda”, subzona, 2b “ordenacions compactes”. En aquesta zona no hi ha 
cap condicionant que afecti a les característiques del local resultant de la modificació 
proposada a la sol·licitud. 

 
Per tot l’esmentat, donat que la modificació proposada, únicament corregeix una 

errada material i que la proposta no es contradiu amb la normativa vigent, s’informa 
favorablement a la modificació de la superfície del local situat a la planta baixa del C/ 
Sebastià Cabot, 6-8 i denominat com a núm. 2.” 

 
Vist l’informe del cap del servei de llicències de data 17 de març de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades pel Sr. JALM, per tal d’obtenir llicència municipal per a la modificació d’acord 
amb la realitat, de la superfície del local núm. 2 situat a la planta baixa de l’edifici del 
carrer Sebastià Cabot, xx, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 2/2/2006, registrat d’entrada amb el núm. 731, el Sr. JALM 
ha sol·licitat llicència per a la modificació d’acord amb la realitat, de la superfície del local 
núm. 2 situat a la planta baixa de l’edifici del carrer Sebastià Cabot, xx de Canet de Mar, 
de conformitat amb el certificat emès per l’arquitecte tècnic Sr. Carles Casas i Vilà, de 
data 1/2/2006. 
 
2n.- La tècnica municipal ha emès, en data 10/3/2006, informe favorable sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament 
a les prescripcions de les NNSS. 
 



  

Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació han de 
reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les NNUU, això és, 
memòria, certificat de domini i càrregues i plànols. Correspon als SSTTMM pronunciar-se 
sobre la bondat i suficiència dels anteriors documents i, cas que les certificacions 
registrals suscitessin dubtes, secretaria es pronunciaria a instàncies d’aquests SSTTMM. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen regulades 
als articles 183 a 188 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (LUC), segons els 
quals s’entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva 
de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les 
característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de 
nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de 
divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions 
per a destinar-les a usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les 
mateixes finalitats que les especificades anteriorment en què, sense divisió ni segregació 
de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada finca, amb la 
incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 
Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en les 
que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la competència per a 
l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de 
Govern Local mitjançant Decret 40/2003, de 17 de juny, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 
“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”. 

 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar 
llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació urbanística 
municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, 
o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. 
En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots 
resultants d’una parcel·lació efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no 
es poden considerar solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les 
mesures de protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 
 
Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material, val a dir que, de conformitat amb 
l’article 188 LUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots els supòsits allí 
previstos i que es donen per reproduïts; quan es doni un, qualsevol, d’aquests supòsits, la 
parcel·lació serà impossible. 
 
En aquest cas, no es tractaria d’autoritzar una parcel·lació pròpiament dita, sinó de 
reconèixer una situació de fet que, fins a la data, havia estat recollida de manera errònia 
en la descripció registral de la finca objecte de l’expedient, puix que s’adjudicaven els 
28,135m2 que ocupen la rampa d’accés d’un garatge soterrani colindant al local núm. 2. 
La modificació proposada, doncs, només corregeix un error material. 
 
D’altra banda, i segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, en aquesta zona no hi 
ha cap condicionant que afecti a les característiques del local resultant de la modificació 
proposada. 
 



  

En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la present llicència per a la 
modificació d’acord amb la realitat, de la superfície del local núm. 2 situat a la planta baixa 
de l’edifici del carrer Sebastià Cabot, 6-8, de Canet de Mar, presentada pel Sr. José 
Antonio López Martínez.” 

 
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 183 a188 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 124 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 
l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÜNIC.- Concedir llicència de parcel.lació al senyor JAML per modificar 
superfície local número 2, ubicat a la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer 
Sebastià Cabot número xx. La superfície real del local serà de 28,06 m2. 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ LIQUIDACIONS TAXA PER OCUPACIÓ DE LA 
VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Vistes les liquidacions, la relacions de les quals s’adjunten, girades per la 
Intervenció de Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies i materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent  
al mesos de gener i febrer de 2006. 
 
Atès que han estat trobades conformes, de conformitat amb la proposta de 
l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, 
etc., corresponent al mes de gener de 2006, que corresponen als expedients 
núm. 1 al 8 ambdós inclosos, per un import total de 364€  i al mes de febrer de 
2006, que corresponen als expedients núm. 9 al 16 ambdós inclosos, per un 
import de 327,60 €.    
 
SEGON.- Notificar aquestes liquidacions a les persones interessades a l’ efecte 
oportú. 
 
7. APROVACIÓ RELACIÓ BAIXES DE TRIBUTS 
 



  

 

Vistos els informes presentats pels Serveis Tècnics municipals en relació a 
l'anul.lació de liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
materials de construcció i altres, que es detalla: 
 
- BAIXES: 

Relació adjunta, per import de 114,89€, iniciada per LUIS GONZALEZ i 
finalitzada amb RESIDÈNCIA MIRAMAR. 
 

Atès que queden justificats  amb la documentació adjunta, els motius per els 
quals es proposen les baixes, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació adjunta de baixes 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats, pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
8. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PRÈSTEC DE LA CAIXA DE CRÈDIT DE 
COOPERACIÓ LOCAL PER AL FINANÇAMENT DE LA COMPRA DE LA 
CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL (1ª FASE). 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de 
febrer de 2006 pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Canet de Mar un crèdit 
amb càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local per un import de 125.000 
EUR, destinat al finançament de la compra de la Caserna de la Guàrdia Civil, 
1ª Fase, amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, 
segons les condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- APROVAR L’ACCEPTACIÓ del crèdit de la Caixa de Crèdit de 
Cooperació Local, pel finançament  de la compra de la Caserna de la Guàrdia 
Civil, 1ª Fase, per un import de 125.000 EUR.  
 
SEGON.- APROVAR LES CLÀUSULES DEL CONVENI que s’adjunta a 
continuació:  
   

1.  Acceptació -  L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, 
com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa de 
Crèdit de Cooperació Local i la  normativa legal aplicable. 
2. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà 
l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no 
podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació. 
3. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès 
fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-
lo segons el que estableix l'article 3 del Reglament de la Caixa de Crèdit de Cooperació 
Local. El pagament de les anualitats es realitzarà abans del 30 de juny de cada any, 
mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la 
Diputació. 



  

4. Consignació pressupostària -  L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de 
despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les 
partides corresponents que permetin  pagar a la Diputació l'import de les anualitats 
fixades.  
5. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels 
interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que 
legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació de 
Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la 
totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels 
deutes en primer lloc a través de la seva compensació per les subvencions o altres 
lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament. 
6. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit 
concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte, 
s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la corresponent compensació de 
deutes. 
7. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment 
comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens 
prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació per a la 
qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les 
clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu 
compliment. “ 

 
TERCER.- Facultar al senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per signar la formalització del present conveni.  
 
9. APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE MARÇ 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de febrer al 15 de març de 
2006. 
 
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. 
 
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, prorrogat pel 2006, 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 vuit mil tres-cents seixanta-sis euros 
amb trenta-sis cèntims (8.366,36 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de febrer i el 15 de març de 2006. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cents dinou cèntims amb 
cinquanta-quatre cèntims (1.119,54 €) corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Policia local durant el mes de febrer de 2006. 
  
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents deu euros amb vuitanta-
nou cèntim (810,89 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades 
per agents de la Policia local durant el mes de febrer de 2006. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vuitanta-cinc euros amb 
vint cèntims (285,20 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
febrer de 2006.  
 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2005, prorrogat pel 2006. 
 
10. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 
10.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’AREA DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA PEL SUPORT ALS 
PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 
al qual l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, de data 14 de juliol del 2005  mitjançant el qual s’aprova 
l’actualització per al 2005 del conveni marc en matèria de suport als projectes 
de desenvolupament dels serveis socials d’atenció primària, pel qual se’ns 
concedeix un suport econòmic de 10.842.30 €.  
 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, s’acorda per unanimitat:  
 



  

PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en 
matèria de suport als projectes de desenvolupament dels serveis d’atenció 
primària per un import de 10.842,30€.  
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació a l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona. 
 
10.2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL SUPORT ALS 
PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 
al qual l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, de data 14 de juliol del 2005  mitjançant el qual s’aprova 
l’actualització per al 2005 del conveni marc en matèria de suport als projectes 
de desenvolupament dels serveis socials d’atenció domiciliaria, pel qual se’ns 
concedeix un suport econòmic de 5.172.50 €.  
 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en 
matèria de suport als projectes de desenvolupament dels serveis d’atenció 
domiciliària per un import de 5.172.50€.  
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació a l’ Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona.  
 
11. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LES CORPORACIONS 
LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS CURS 05-06 
 
Atès que mitjançant Ordre del Departament d’Educació de data 3 de juliol de 
2001, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a 
la creació i consolidació de places escolars de primer cicle d’educació infantil en 
centres de titularitat municipal. 
 
Atès que en base a aquesta ordre es va sol.licitar la corresponent subvenció al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 5 d’abril de 
2005, va aprovar el finançament de les places de la llar d’infants de titularitat 
municipal per a diverses anualitats. 
 



  

Vista la Resolució EDC/280/2006, de 9 de febrer, per la qual s’atorga a 
l’ajuntament de Canet de Mar una subvenció a les corporacions locals titulars 
de llars d’infants per import de 207.000,00€, de conformitat amb la proposta de 
la tinència d’alcaldia d’educació i infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant la resolució 
EDC/280/2006 de la consellera d’Educació d’un import de 207.000,00€ a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 
 
12. ACCEPTACIÓ DE L’ANNEX 2005 DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ A 
LA XARXA LOCAL DE CONSUM 
 
En data 31 d’octubre de 2002 va se aprovada pel Ple de la Diputació de 
Barcelona la creació de la Xarxa Local de Consum, amb la finalitat que 
constitueixi una eina eficaç per als municipis, i que, alhora, potenciï i millori la 
política de col·laboració que la Diputació de Barcelona ve desenvolupant en 
aquest àmbit amb els municipis de la província. En concret, des de l’any 1991 
s’han signat 200 convenis de col·laboració en matèria de defensa dels 
consumidors i usuaris. 
 
La participació dels municipis a la Xarxa Local de consum s’instrumenta 
jurídicament mitjançant la formalització i signatura d’un conveni marc d’adhesió, 
el model del qual va ser aprovat per la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 30 de gener de 2003, i publicat al BOPB núm. 42, en data 
18 de febrer de 2003, pp. 21-23. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de 12 de maig de 2004, la 
signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2004 es va signar el conveni marc 
d’adhesió a la XLC, inscrit dins l’àmbit el Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) 2004-2007,  el pacte desè del qual preveu la 
seva vigència indefinida, si bé el seu pacte tretzè estableix que anyalment, en 
document annex, s’especificaran les característiques dels ajuts i serveis 
complementaris que s’atorgaran a l’Ajuntament, amb indicació de quanties, 
terminis i compromisos. 
 
Atès que en data 26 de juliol de 2005 es va fer tramesa de l’actualització per a 
l’any 2005 del conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum, així com 
del corresponent annex, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
promoció econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER:  acceptar l’annex que actualitza per a l’any 2005 el conveni marc 
d’adhesió a la Xarxa Local de Consum inscrit dins l’àmbit del Protocol General 



  

XBMQ. 2004-2007, així com els serveis i ajuts sol·licitats per l’ajuntament en 
relació al suport ofertat enguany per l’Àrea de Salut Pública i Consum; el quals 
s’especifiquen en l’Annex 2005 que s’incorpora al conveni, l’extracte del qual és 
el següent: 
 
Codi  Actuació 
05/Y/19269 Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC) 
 
SEGON:  Comunicar la present acceptació a l’Àrea de Salut Pública i Consum 
de la Diputació de Barcelona. 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.20 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


