
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 19 D’ABRIL 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: 22.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

HI SÓN CONVIDATS 
 
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) Incoació contractació asfaltatge diversos carrers 
6) Aprovació certificació final urbanització riera Buscarons 
7) Aprovació revisió de preus contracte edició butlletí d’informació 

municipal 



  

8) Incoació expedient declaració de caducitat llicència d’activitat Viader 
Serradors. 

9) Aprovació comptes d’explotació de Sorea S.A. any 2005. 
10) Aprovació sol.licitud subvenció del Departament de Treball i Indústria 

per a la realització d’una campanya per a la promoció local 
11) Aprovació bestreta subvenció plataforma Odeon sortida amics parcs 

naturals 
12) Aprovació conveni amb el bar hostal “L’Hostalet de Canet”, per a la 

cessió d’un futbolín per a la Masoveria 
13) Precs i preguntes 

 
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 5 
d’abril  
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 2459 a 2803 ambdós inclosos, de la relació núm. 3/06 que compren els 
apunts núm. 86 i 87 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. 09/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 
88.106,15 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 3/06 que s’acompanya, 
amb càrrer al Pressupost de l’OO.AA. Ràdio Canet, per import de 2.239,59 
Euros. 
 
TERCER.- Que es notifiquin als interessats aquests acords. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 



  

Vista la relació de despeses  de data 19 d’abril de 2006, per import de 
142.839,18 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 12/06  de data 
13-4-2006. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost  ordinari i únic per 
l’exercici de 2006, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de 
març de 2006. 
 
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 19 d’abril de 2006, per 
import 142.839,18 EUR. corresponent a la relació de factures núm.  12/06  
de data 13-4-2006. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4. LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL RECTOR ANGEL PAGES 
ISERN EN REPRESENTACIÓ DE LA PARROQUIA DE CANET DE MAR PER 
A LA SUBSTITUCIÓ DE COBERTA  DE LA CAPELLA FONDA DE 
L’ESGLESIA PARROQUIAL. 
 
Vista la instància presentada pel rector de la parròquia de Canet de Mar, Àngel 
Pagès Isern, en nom i representació d’ell mateix, amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la substitució de coberta de la capella fonda de l’església 
parroquial. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica de data 17 de gener de 2006, el contingut 
del qual és: 
 

“Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les 
Normes subsidiàries de planejament, es constata que la finca de referència està 
inclosa al sòl urbà i està qualificada com a sistema d’equipament religiós de 
caràcter privat (clau B*6). 
 
Pel que fa a l’edificació existent, es grafia al plànol núm. 9 de les NS com a 
edifici d’interès històric i arquitectònic i per tant com a EDIFICI PROTEGIT, per 
tant únicament es podran executar obres de consolidació, reparació, 
modernització o millora de les condicions estètiques o higièniques, conservant la 
composició i la volumetria. 
 



  

Per tant, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions de les 
Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
per a substituir la coberta de la capella fonda de l’església parroquial, ara bé, 
d’acord amb el que s’estableix a l’art. 19 de les NS, per tal de fer qualsevol 
actuació als edificis protegits, considerats de valor arquitectònic o històric, serà 
necessari l’informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya (Patrimoni Cultural Català, Llei núm. 9 de 30 setembre de 1993).” 

 
Atès que la Direcció General del Patrimoni Cultural  ha emès informe favorable 
per a l’execució de les obres de la substitució de la coberta. 
 
Vist el nou informe emès per l’arquitecta-tècnica municipal de data 27 de març 
d’enguany manifestant: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’informe 
favorable emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en 
referència a les obres proposades a la sol·licitud de llicència  d’obres majors, 
presentada pel Sr. Àngel Pagès Isern i núm. d’expedient 291/05,  per tal de 
substituir la coberta de la capella fonda de l’església parroquial de Sant Pere 
situada a la plaça de l’Església. 
 
 Tal i com ja es va indicar a l’anterior informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals, les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes 
Subsidiàries, ara bé, donat que l’Església es grafia al plànol núm. 9 de les NS 
com a edifici d’interès històric i arquitectònic i per tant com a EDIFICI 
PROTEGIT, mancava presentar l’informe corresponent del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat i vist l’informe favorable del Departament de Cultura de la 
Generalitat i revisat el projecte presentat on es descriuen els treballs per a 
substituir la coberta de la capella fonda de l’església parroquial, s’informa 
favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors”. 

 
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 l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 11 d’abril de 
2006, eximint del pagament de l’impost sobre construccions en base a l’Ordre 
del Ministeri d’Hisenda de 5 de juny de 2001, en base a l’acord entre l’Estat 
Espanyol i la Sant Seu sobre afers econòmics de 3 de gener de 1979. 
 
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 
tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al rector de la parròquia de Canet de Mar, 
Àngel Pagès Isern per a la substitució de la coberta de la capella fonda de 
l’Església Parroquial de Sant Pere de Canet de Mar ubicada a la Plaça de 
l’Església, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Antoni Majó Roca, 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 les taxes urbanístiques per un import de tres-cents vuitanta-
sis euros amb quaranta cèntims (386,40 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre-cents seixanta-
tres euros amb setanta-set cèntims (463,77 €) en concepte de garantia per 
valors urbanístics en risc i la quantitat de cent vint euros amb vint cèntims 
(120,20 €) 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 A LA MERCANTIL SECOSILECO 
S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 33 
HABITATGES I APARCAMENT AL SOLAR UBICAT AL TORRENT DELS 
LLEDONERS NÚMERO 100-104/JOSEP BARÓ.  
 
Vista la instància presentada pel senyor Josep Arrebola, en nom i representació 
de la mercantil Secosileco S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
construcció edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament al solar ubicat al 
Torrent Lledoners número 100-104/Josep Baró. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 11 d’abril de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents i a les modificacions presentades segons registre d’entrada 
2038 de data 5 d’abril de 2006, es realitza el següent quadre comparatiu 
d'acompliment de la normativa: 
 

CONCEPTE  NORMES PROJECTE 
    
ÚS  RESIDENCIAL, 

COMERCIAL, 
RESIDENCI
AL 



  

MAGATZEM, 
OFICINES, 
SERVEIS, 
EQUIPAMENTS, 
GARATGES 
PARTICULARS I 
TALLERS 

GARATGES  

FAÇANA 
MÍNIMA 

 6,50 m 37,80 m  
32,15 m 

ARM  10,00 m PB+2PP Si 
ARM 
PLANTA 
BAIXA 

 3.00-4.00 m PB 3,02 m 

5 PROFUNDITAT 
EDIFICABLE 

 TOTAL Si 

6 PROFUNDITAT 
EDIFICABLE PB 

 TOTAL Si 

7 OCUPACIÓ 
SOTERRANI 

 = PLANTA BAIXA - 

8 TEULA ÀRAB   Si 
9 PENDENT 

COBERTA 
 30% 30% 

10 ALÇADA SOBRE 
L'ARM 

 <3.00 m Si 

11 ASCENSOR  no s’exigeix Si 
12 AMPLADA ESCALA 

ACCÉS 
 1 m - 

13 VENTILACIÓ 
SUPERIOR 

 1 m2 Si 

14 ALÇADA 
DIVISÒRIES VEÏNS 

 1.80 m - 

15 DIPÒSITS DE 
RESERVA D'AIGUA 

 450 l  - 

16 EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 
PLUVIALS 

 separativa Ull! 

17 PATI DE 
VENTILACIÓ 

9m2-
5m2 

 Si 

 COSSOS 
SORTINTS 

   

18 VOL MÀXIM 1/10 
o A-
10 

1.20 1.00 

19 SEPARACIÓ 
VOLADÍS A 
MITGERA 

>=V 1.00 - 

20 DISTANCIA A VEÍ  >3.00 m - 
21 ALÇADA SOBRE 

VORERA 
 3.30 m Si 

22 VOL MÀXIM 
VOLADÍS 
POSTERIOR  

 1.20 m - 

23 DISTÀNCIA VOL A 
VEÍ POSTERIOR 

 3.00 m - 

 APARCAMENT 
(MÍN. 5 PLACES) 

 Llicència d’activitat  

24 DIMENSIONS 
PLACES 

 2.20X4.50 Si 

25 PENDENT RAMPA  20% Si 



  

26 PENDENT FINAL 
RAMPA  

 4% - 

27 VENTILACIÓ 
NATURAL 

SUP. 
util/2
0 

natural, mín. 5% (8%) sup. 
total 

- 

28 NÚM. MÀXIM 
PLACES 

SUP. 
util/2
0 

 - 

29 ALÇADA LLIURE  >2.20 m - 
30 AMPLADA PORTA I 

RAMPA 
+ de 
5 
plac. 

3.50 m. - 

31 AMPLADA    - 
 DECRET 

D’HABITABILITAT 
   

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

- 

33   Accés ≥ 0,80m - 
34   Estrangulaments > 1,40 m - 
35   Inscripció quadrat 2,40 x 2,40 

m 
- 

36   Obertura de façana ≥ 1,40 m² - 
37 HABITACIONS  Sup útil ≥ 6m² ind i 8m²doble - 
38   Accés ≥ 0,70m - 
39   Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 

m 
- 

40   Obertura de façana ≥ 0,60 m² - 
41 CÀMBRES 

HIGIÈNIQUES 
 Ventilació mecànica o natural Natural 

42 ACCÉS A 
L’HABITATGE 

 Alç lliure ≥ 2,10 m (2 m 
escales) 

- 

43   Portes 0,80 x 2,00 m - 
44   Amplada mín 1 m - 
45   Graons 0,185 alt i 0,28 

estesa 
- 

46   Ventilació escala (≥1m²) - 
47 ALÇADA LLIURE  2,50m mitja peces i 2,10m 

altres 
Si 

48 AMPLADA ESPAIS 
DE PAS 

 0,90m Si 

49 PERÍMETRE DE 
FAÇÁNA 

 P ≥ S/8 Si 

 DOCUMENTACIÓ    
50 ESTUDI DE 

SEGURETAT I 
SALUT 

  Si 

51 ASSUMEIX I 
FITXES 

  Si 

52 DECRET 
D’HABITABILITAT(2
59/2003) 

  Si 

53 EMPLAÇAMENT 
DIGITAL 

  Si 

54 PROJECTE 
BÀSIC/EXECUTIU 

  Bàsic 

 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
condicionada a: 



  

 Acomplir amb 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. 
 Aportació del Projecte Executiu. 
 Aportació de Projecte de Telecomunicacions.” 

 
Atès mitjançant resolució d’alcaldia 327/2006 de data 13 d’abril, ha estat 
atorgada el permís d’instal.lació municipal per a l’aparcament de l’edifici. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 13 d’abril 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 
tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor Josep Arrebola, en nom i 
representació de Secosileco S.L. per a la construcció d’un edifici plurifamiliar  de 
33 habitatges i aparcament al solar ubicat al Torrent de Lledoners número 
100/104/Josep Baró, d’acord al projecte bàsic de l’arquitecte Francisco Torrelles 
Pla, amb les modificacions presentades en data 5 d’abril de 2006, 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-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta-vuit mil dos-cents seixanta-nou euros 
amb noranta-dos cèntims (78.269,92 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de 
vint mil dos-cents setanta-sis euros amb noranta cèntims (20.276,90 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de trenta-nou mil cent trenta-
quatre euros amb noranta-sis cèntims (39.134,96 €) en concepte de garantia per 
valors urbanístics en risc i la quantitat d’onze mil dos-cents setanta-cinc euros 
amb cinquanta-cinc cèntims (11.275,55 €) 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.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecte-tècnic la llicència d’obres 
resta condicionada a: 
 

 Acomplir amb 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. 

 Aportació del Projecte Executiu. 
 Aportació de Projecte de Telecomunicacions. 

 
5.- INCOACIÓ CONTRACTACIÓ ASFALTATGE DIVERSOS CARRERS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL URBANITZACIÓ RIERA 
BUSCARONS 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
7.- APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE EDICIÓ BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de febrer de 2005, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei d’edició d’un 
butlletí d’informació municipal, al Sr. Carles Sàiz i Xiqués pel preu de 23.903,60 
€, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules econòmiques i administratives. 
 
Atès que en data 22 de febrer de 2005 es va formalitzar el contracte amb el Sr. 
Carles Sàiz i Xiqués, per un termini de 2 anys a comptar des d’aquella data. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Carles Sàiz i Xiqués, en data 24 de març de 2006, 
pel que demana que es procedeixi a efectuar la revisió de preus, de conformitat 
amb el que es va estipular en la clàusula segona del contracte subscrit amb 
l’Ajuntament, segons la qual a partir del seu primer any de vigència el preu es 
revisarà d’acord amb l’índex nacional de preus al consum publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Atès que segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’increment de 
l’IPC va ser del 4 % en el període comprès entre el febrer de 2005 al febrer de 
2006. 



  

 
Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal en relació a la revisió 
de preus, en data 10 d’abril de 2006, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Identificació del document: 
 
Revisió de preus en el contracte de PAPYRUS. Any 2006 
 
ANTECEDENTS: 

 
1. Se sol·licita en data 24-03-2006 per part de l’Empresa PAPYRUS, NIF 
número 77613995-N la revisió de preus del contracte pel servei d’edició del 
butlletí Viure Canet que presta en aquesta població.  
 
2. En data 22-02-2005 va signar-se el contracte de concessió del servei 
d’edició del butlletí Viure Canet amb l’esmentada empresa per un termini total de 
dos anys.  
 
3. En la clàusula segona del contracte esmentat consta literalment que:  
  
 
“El preu del contracte es de 23.903,60 €, inclòs l’IVA per any .... D’acord amb el 
que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest 
contracte, a partir del segon any l’empresa prestadora del servei podrà sol·licitar 
a l’Ajuntament que es procedeixi a la revisió de preis a compte, essent la base 
del càlcul l’aplicació de l’IPC de l’any anterior publicat a l’INE”.  
 
4. Atès que segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística l’increment de 
l’IPC va ser del 4% en el període comprés entre el febrer de 2005 al febrer de 
2006.  
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la proposta presentada per part de 
l’empresa PAPYRUS. “ 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 212 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, així com 102 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del preus del contracte de prestació del servei 
d’edició d’un butlletí d’informació municipal per a l’any 2006 amb un increment 
del 4%, amb efectes des del 22 de febrer de 2006, per donar compliment a la 
clàusula segona del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar en 
data 22 de febrer de 2005 amb el Sr. Carles Sàiz Xiqués. Així, doncs, el preu 
del servei l’any és de  24.859,70 €, IVA inclòs, des del 22 de febrer de 2006 fins 
al 22 de febrer de 2007. 
  



  

SEGON.- Comunicar aquest acord al contractista i a la Tresoreria municipal. 
 
8.- INCOACIÓ EXPEDIENT DECLARACIÓ DE CADUCITAT LLICÈNCIA 
D’ACTIVITAT VIADER SERRADORS. 
 
Atès que el Sr. Josep Viader Roca, en nom i representació de la mercantil 
VIADER SERRADORS DEL MARESME, SL, va presentar en aquest 
ajuntament, en data 14/6/2002, sol·licitud de concessió de llicència municipal 
ambiental per a la realització d’una activitat d’asserradora i desmunt de peces 
de fusta, al Rial Can Figuerola, s/n, d’aquest municipi. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de febrer de 2003, va 
prendre l’acord d’atorgar la llicència municipal ambiental d’instal·lació de 
l’activitat sol·licitada, condicionada a l’adopció d’una sèrie de mesures 
correctores i a la presentació de determinada documentació per tal de poder 
sol·licitar l’acta de comprovació. 
 
Atès que en data 10 de maig de 2003, l’interessat sol·licita a aquest ajuntament 
que se li concedeixi una pròrroga per al compliment de les mesures correctores 
imposades en la llicència municipal fins que finalitzés la urbanització del sector 
industrial, pròrroga que li va ser denegada mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, de data 25 de juny de 2003. 
 
En el mateix acord s’advertia l’interessat que, en cas que en finalitzar el termini 
concedit no s’hagués aportat el certificat final conforme s’havien adoptat totes i 
cadascuna de les mesures correctores, s’iniciaria el corresponent expedient de 
declaració de caducitat. 
 
Vist el que disposa l’article 92 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, segons el qual en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, 
quan es produeixi la seva paralització per causa imputable al mateix, 
l’Administració l’advertirà que, transcorreguts tres mesos, es produirà la 
caducitat del procediment. Esgotat aquest termini sense que el particular 
requerit realitzi les activitats necessàries per prosseguir amb la tramitació, 
l’Administració acordarà l’arxiu de les actuacions, notificant-li a l’interessat. 
 
Atès que el termini de tres mesos s’ha superat amb escreix i vist l’escrit 
presentat pel Sr. Josep Viader Roca, en nom i representació de la mercantil 
VIADER SERRADORS DEL MARESME, SL, de data 28 de març de 2006, al 
qual hi acompanya part de la documentació requerida, però no presentat l’Acta 
de control mediambiental inicial, emesa per una Entitat Ambiental de Control, tal 
i com s’exigia a la mesura correctora 26 del permís d’instal·lació atorgat en data 
12 de febrer de 2003. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la regidoria de mediambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 



  

PRIMER.- Declarar l’inici de l’expedient de declaració de caducitat i arxiu de 
l’expedient de concessió de llicència municipal ambiental per a la realització 
d’una activitat d’asserradora i desmunt de peces de fusta, al Rial Can Figuerola, 
s/n, d’aquest municipi, sol·licitada pel Sr. Josep Viader Roca, en nom i 
representació de la mercantil VIADER SERRADORS DEL MARESME, SL. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats perquè, en un termini màxim de 
10 dies hàbils en tràmit d’audiència, comptadors des de l’endemà de la data de 
recepció del present acord, formulin les al·legacions que considerin pertinents. 
 
9.- APROVACIÓ COMPTES D’EXPLOTACIÓ DE SOREA, S.A. ANY 2006 
 
Atesa la liquidació dels comptes d’explotació tramesa per part de l’empresa 
SOREA SA en data 11 d’abril de 2006 en referència a les facturacions dels 
abonats corresponents a l’any 2005, així com els llistats d’anul·lacions i 
creacions de rebuts i les facturacions per baixa.  
 
A l’empara del que disposa l’article 27 i següents del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals en relació amb l’article 28 del Text Refós del ple de condicions 
econòmico-administratives que regirà la gestió indirecta del servei municipal 
d’aigua potable a Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa 
aprovat pel Ple de data 25 de gener de 2002.  
 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de l’any 2005 del servei municipal 
d’aigua potable de Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa 
que presta l’empresa SOREA SA provista del NIF número: A08146367, amb els 
següents imports:  
 
Any 2005 Canon Facturat M3 Total canon
Canon per l'Ajuntament (0,0549€xm3 facturat) 0,0549 €        798.264 43.824,71 €            
Drets de connexió a compte ajuntament Tarifa 3.606,00 €-              
Drets de connexió a compte ajuntament 2005 6.040,35 €              
Rebuts cobrats ajuntament. Estat cartera 33.335,35 €            

Total ingressos any 2005 79.594,41 €            
Factures pendents Ajuntament 1.090,78 €              
Interessos obres Av. Maresme 4.262,49 €              

Total ingressos SOREA any 2005 5.353,27 €              
Diferència a favor de l'Ajuntament 74.241,14 €             

 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que els terminis per efectuar l’ingrés venen 
determinats per l’article 20 del RD 1684/1990, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. Un cop transcorregut el període voluntari d’ingrés 
sense que aquest s’hagi efectuat, es procedirà al cobrament en via de 
constrenyiment, s’incrementarà així del deute amb un recàrrec del 20% i 
s’acreditaran els interessos de demora.  
 



  

TERCER.- Notificar que contra el present acord es podrà formular davant del 
mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública; d'acord amb l'establert a l'article 
14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei  de les hisendes locals. 
 



  

10.- APROVACIÓ SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE 
TREBALL I INDÚSTRIA PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA PER 
A LA PROMOCIÓ LOCAL 
 
En data 30/03/2006 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
resolució TRI/776/2006 de data 20 de març de 2006, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al 
foment del desenvolupament local: estudis i campanyes per la promoció local. 
 
Les accions que poden integrar-se dins el programa per al foment del 
desenvolupament local han de tenir per objecte afavorir el desenvolupament 
econòmic del territori i la generació d’ocupació en l’àmbit local, fomentant la 
realització d’estudis i campanyes per a la promoció local. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la Regidoria de 
Promoció Econòmica i conjuntament amb el sector de les micro i petites 
empreses formades essencialment per professionals autònoms, establiments 
comercials de petit format i altres empresaris de la població, estan decidits i 
compromesos en continuar la línia de suport en el desenvolupament econòmic 
de la ciutat, amb la clara voluntat del reforç al teixit empresarial de proximitat 
per tal de consolidar i reforçar els llocs de treball generats i amb la voluntat i 
interès per la creació de noves oportunitats. 
 
Atès que ens ha estat presentada la campanya de promoció local “Pinzellades 
de Canet”, per part de l’empresa S’Imagina, que s’ajusta totalment als objectius 
de la present convocatòria i que ha sorgit de la demanda empresarial local, i ha 
estat avaluada i consensuada amb representants dels sectors econòmics locals 
implicats. 
 
Atès que “Pinzellades de Canet” té com a finalitat la promoció dels sector 
productius, serveis comercials, establiments, empreses participants i també de 
la ciutat mitjançant un producte de prestigi i de qualitat. Incidint especialment en 
la consolidació i coneixement de les petites i mitjanes empreses i el reforçament 
dels llocs de treball de Canet de Mar. 
 
Atès que aquesta iniciativa s’estructura dins d’un marc de continuïtat, 
coincidència de voluntats i també, complement dels referents qualitatius 
associats a la població de Canet de Mar. 
 
Atès  que la quantitat que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà d’aportar 
(5.171,76€), en el cas que sigui concedida la subvenció, està consignada al 
pressupost de l’Àrea de Promoció Econòmica per a l’any 2006 a la partida 
6072122603 (RC103274). 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la regidoria de 
promoció econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 



  

PRIMER:  Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara de la resolució TRI/776/2006, de 20 de març, una 
subvenció per import de 12.020,24 euros per a la realització de l’acció  
 
SEGON:  Disposar la realització de la despesa corresponent amb càrrec a la 
partida 6072122603 del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 
2006. 
 
TERCER:  Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas 
Rius, per signar els documents que siguin necessaris. 
 
11.- APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ PLATAFORMA ODEON 
SORTIDA AMICS PARCS NATURALS 
 
L’entitat Amics del Cercle de Parcs Naturals, depenent de la Diputació de 
Barcelona i gestionada a través de l’empresa FUSIC, va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, poder fer unes visites guiades pel modernisme i 
la natura de la nostra població. 
 
Aquestes visites s’han fet els dies 5, 11, 12 i 18 de febrer i 4, 5, 12, 18 i 26 de 
març, amb una assistència de quasi 100 persones a cadascuna d’elles. 
 
Des de l’àrea de Turisme s’ha assumit el guiatge pel modernisme, però 
l’Ajuntament no  compte amb personal qualificat per assumir el guiatge per la 
zona muntanyosa visitada, per aquest motiu s’ha demanat la col·laboració de 
“Fot-li Castanya”, vocalia medioambiental d’ACPO. 
 
Atès que l’organització d’aquestes visites guiades ha ocasionat a “Fot-li 
Castanya” unes despeses extres en preparació de materials i assistència a les 
visites.  
 
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, en  el pressupost municipal per a l’any 2006, aprovat inicialment,  hi 
ha consignació suficient per fer front a la despesa, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria de turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a “Fot-li Castanya” Vocalia medioambiental d’ACPO una 
subvenció per import de 630,00 €, per fer front a les despeses extres que els ha 
ocasionat l’organització de visites guiades a les que han assistit els “Amics dels 
Cercle dels Parcs Naturals”, entitat depenent de la Diputació de Barcelona.  
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 60 751 48910 del 
pressupost ordinari per a l’any  pel 2006, d’acord amb l’operació de retenció de 
crèdit núm.2.307. 
 



  

TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble 
en tot moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. 
 
QUART.- Comunicar que, dins el primer trimestre de l’any 2007, hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2006, per un 
import que suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. 
 
12.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL BAR HOSTAL “L’HOSTALET DE 
CANET”, PER A LA CESSIÓ D’UN FUTBOLÍN PER A LA MASOVERIA. 
 
Atès que la Masoveria de Vil.la Flora, és un espai destinat a les entitats i 
associacions de joves de Canet. 
 
Atès que durant aquest any dins del Pla Local de Joventut un dels projectes és 
equiparar i consolidar la Masoveria com a casal de joves de la Vila. 
 
Atès que és voluntat de la Regidoria de Joventut ubicar-hi un espai de lleure 
pels joves. 
 
Atès que el propietari del bar hostal L’Hostalet de Canet cedeix de manera 
voluntària i totalment gratuïta un futbolín de la seva propietat a la Masoveria de 
Vil.la Flora pels joves de les entitats. 
 
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 Tinença de l’Alcaldia de Joventut s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el conveni de cessió del futbolín entre el bar-hostal L’Hostalet 
de Canet i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
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 22.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 


