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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
 16 DE MAIG 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: 21.20 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 
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 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Baixes i fallits 
5) Llicència de parcel.lació 
6) Aprovació inicial projecte reforma coberta dependències Serveis Tècnics 

Municipals 
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7) Conveni col.laboració amb l’Escola Universitària del Maresme per a la creació 
del Centre de Recerca Turística 

8) Subvenció Club Botxes Canet pel mundial escolar de botxes 
9) Aprovació liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública amb materials 

de construcció, tanques i runes 
10) Aprovació baixa de tributs per ocupació de via pública 
11) Aprovació estat de comptes Carnaval 2006 
12) 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 10 de 
maig 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 3848 a 3979 ambdós inclosos,  de la relació núm. 17/06 del pressupost 
ordinari de la corporació i la retenció de crèdit núm. 127 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 General 
pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 17/06 que s’acompanya, amb 
càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 9.049,51 Eur. 
 
SEGON.- Aprovar que s’acompanya, la retenció de crèdit núm. 127 amb càrrec al 
Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 132.60 Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
 
3.-APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 16 de maig de 2006, per import de 40.954,51 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 2006/16 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  ordinari i únic per l’exercici de 2006, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
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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 16 de maig de 2006, per import 
40.954,51 EUR. corresponent a la relació de factures núm 2006/16 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
 
4.- BAIXES I FALLITS 
 
Vistos els expedients de baixa i fallits de tributs, presentats per l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals d’aquesta 
Corporació, que es detalla: 
 
- BAIXES: 

 
Fra. 6001-6005 de data 020506, per import de   757,78 €. 

 
- FALLITS: 
 
  Fra. 6013-6014 de data 130306, per import de 3.278,73 €. 
 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals l’ORGT 
proposa les baixes i fallits, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de baixa i fallits de tributs, que 
a continuació es detalla: 
 
- BAIXES: 

 
Fra. 6001-6005 de data 020506, per import de   757,78 €. 

 
- FALLITS: 
 
  Fra. 6013-6014 de data 130306, per import de 3.278,73 €. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
 
5.- LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ 
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Vista la instància presentada per l’arquitecte Marcelo F. Lucarini, en nom i 
representació de la senyora MABR, amb la qual sol.licita llicència de parcel.lació per 
dividir en dos la finca ubicada al carrer Sant Feliu número xx.  
  
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 4 de maig de 2006, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que descriuen la 
parcel.lació que es vol realitzar per tal de dividir la finca situada al C/ Sant Feliu, xx 
en dues parcel·les independents de forma que, d’acord amb el que s’indica al  
projecte tècnic: 
 
FINCA INICIAL 
C/ Sant Feliu, xx – cantonada amb el C/ Pompeu Fabra 
Parcel·la de 149,32  m2 de superfície que limita, al nord amb la finca veïna del C/ 
Sant Feliu, 13 amb una línia de 26.55 m, a l’est amb la part posterior de l’espai 
lliure públic del C/ Fragata Numància amb una línia de 4.70 m, al sud amb el C/ 
Pompeu Fabra amb una façana de 25,97 m, i a l’oest amb el C/ Sant Feliu, amb 
una façana de 5.96 m. En aquesta parcel·la hi ha un habitatge unifamiliar de planta 
baixa i pis, un pati, una construcció de planta baixa destinada a garatge i un segon 
pati. 
 
FINQUES RESULTANTS 
FINCA “A” (C/ Sant Feliu, xx):  
Parcel·la de 86,70 m2 de superfície que limita, al nord amb la finca veïna del C/ 
Sant Feliu, 13 amb una línia de 14.95 m, a l’est amb la finca resultant “B” amb una 
línia de 5.96 m, al sud amb el C/ Pompeu Fabra amb una façana de 14,30 m, i a 
l’oest amb el C/ Sant Feliu, amb una façana de 5.96 m. En aquesta parcel·la hi ha 
un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis i un pati. 
 
FINCA B (C/ Pompeu Fabra): 
Parcel·la de 62,62 m2 de superfície que limita, al nord amb la finca veïna del C/ 
Sant Feliu, 13 amb una línia d’11.60 m, a l’est amb la part posterior de l’espai lliure 
públic del C/ Fragata Numància amb una línia de 4.70 m, al sud amb el C/ Pompeu 
Fabra amb una façana d’ 11,67 m, i a l’oest amb la finca resultant “A” amb una 
línia de 5.96 m. En aquesta parcel·la hi ha una construcció de planta baixa 
destinada a garatge i un pati. 
 
 Consultat el Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent es 
constata que la finca que es vol parcel·lar es troba en sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, 
subzona 1a “carrers tradicionals” . La proposta presenta s’ajusta als paràmetres 
marcats per a aquesta zona, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
llicència de parcel.lació.” 
 
 Vist l’informe del Cap del servei de llicències de data 15 de maig 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. Marcelo Fernando Lucarini, en nom i 
representació de la Sra. MABR, per tal d’obtenir llicència de parcel·lació de la finca 
situada al números xx del carrer Sant Feliu, de Canet de Mar, s’emet informe a 
partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
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1r.- Mitjançant escrit de data 5/04/2006, registrat d’entrada amb el núm. 2049, el Sr. 
Marcelo Fernando Lucarini, en nom i representació de la Sra. MABR, ha sol·licitat 
llicència de parcel·lació de la finca situada al número xx del carrer Sant Feliu, de 
Canet de Mar, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sr. 
Marcelo Fernando Lucarini, amb núm. de visat 2006007550, de data 28/03/2006. 
 
2n.- La tècnica municipal ha emès, en data 4/05/2006, 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. 
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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 els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la present llicència de 
parcel·lació de la finca situada al número xx del carrer Sant Feliu, de Canet de Mar, 
presentada pel Sr. Marcelo Fernando Lucarini, en nom i representació de la Sra. 
MABR”. 

 
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 la tinença d’alcaldia 
d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de parcel.lació al senyor Marcelo Fernando Lucarini, en 
nom i representació de la senyora MABR, per dividir la finca ubicada al carrer Sant 
Feliu número xx, en dues entitats independents. Inscrita en el Registre de la Propietat 
d’Arenys de Mar, tom 1490, llibre 117, foli 152, finca 2725 de Canet de Mar. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
SEGON.- Les parcel.les resultants són les següents: 
 
FINCA “A” (C/ Sant Feliu, xx):  
Parcel·la de 86,70 m2 de superfície que limita, al nord amb la finca veïna del C/ Sant 
Feliu, 13 amb una línia de 14.95 m, a l’est amb la finca resultant “B” amb una línia de 
5.96 m, al sud amb el C/ Pompeu Fabra amb una façana de 14,30 m, i a l’oest amb el 
C/ Sant Feliu, amb una façana de 5.96 m. En aquesta parcel·la hi ha un habitatge 
unifamiliar de planta baixa i pis i un pati. 
 
FINCA B (C/ Pompeu Fabra): 
Parcel·la de 62,62 m2 de superfície que limita, al nord amb la finca veïna del C/ Sant 
Feliu, 13 amb una línia d’11.60 m, a l’est amb la part posterior de l’espai lliure públic del 
C/ Fragata Numància amb una línia de 4.70 m, al sud amb el C/ Pompeu Fabra amb 
una façana d’ 11,67 m, i a l’oest amb la finca resultant “A” amb una línia de 5.96 m. En 
aquesta parcel·la hi ha una construcció de planta baixa destinada a garatge i un pati. 
 
Consultat el Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent es constata 
que la finca que es vol parcel·lar es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat 
pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers 
tradicionals”. La proposta presentada s’ajusta als paràmetres marcats per a aquesta 
zona, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de parcel.lació. 
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TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent quaranta euros amb 
noranta-vuit cèntims (140,98 €). 
 
 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REFORMA COBERTA DEPENDÈNCIES 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 
 
Atès que en data març de 2006, la Sra. NRS ha lliurat a les dependències municipals el 
projecte bàsic i executiu per a la substitució de part de la coberta de l’immoble ubicat al 
carrer de la Font, núm. xx del terme municipal de Canet de Mar, l’import del qual 
ascendeix a la quantitat global de 29.039,47 €, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Ignasi de Moner i de 
Castellarnau, en data 8 de maig de 2006, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Revisat el projecte de referència es comprova que es tracta del document tècnic 
redactat per l’arquitecta Neus Riba Soler, que descriu els treballs necessaris per a 
procedir a la reparació parcial de la coberta de l’edifici del carrer de la Font núm. 8. 
 
El projecte proposa la substitució del forjat de fusta existent per un forjat 
unidireccional de bigueta autoportant de formigó armat i capa de compressió. Es 
col·locarà sobre la coberta un aïllant tèrmic de 6  cm de poliestirè extrussionat i un 
acabat amb teula ceràmica. 
 
També es proposa reparar el falç sostre malmès i es pintar la sala gran sobre la 
que s’actua 
 
El document consta de: 
 
Memòria descriptiva 
Objecte del projecte  
Descripció del local  
Descripció de la solució adoptada  
Qualificació del contractista 
Pressupost  
Condicions a complir per l’adjudicatari 
Memòria de l’estructura i justificació de càlcul. 
Estudi bàsic de seguretat i Salut  
Plec de condicions. 
Plànols. 
Emplaçament 
Planta sotacoberta i secció edificació existent. 
Estructura planta cobertaE 
Estructura coberta, detalls 
 
El pressupost total per contracta del projecte és de 29.039,47 €. 
 
El document estableix una classificació del contractista que, en concordança amb 
el s’estableix en l’article 25 de la llei de contractes de les administracions públiques 
no seria d’aplicació ja que pressupost no assoleix el mínim fixat pel text legal. 
 
Per tot l’exposat s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva aprovació 
inicial.” 
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És per tot això que de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la substitució 
de part de la coberta de l’immoble ubicat al carrer de la Font, núm. xx, del terme 
municipal de Canet de Mar, redactat per l’arquitecta Neus Riba Soler, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 29.039,47 €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Exposar l’esmentat  projecte a informació pública 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. 
 
7.- CONVENI COL.LABORACIÓ AMB L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL MARESME 
PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE RECERCA TURÍSTICA 
 
L’Escola Universitària del Maresme vol crear un Centre de Recerca Turística que tindrà 
la missió de fer l’assessorament científic als centres turístics comarcals, així com de 
contribuir a l’anàlisi de la situació i de les perspectives turístiques dels municipis de la 
comarca.  
 
Atès que l’actuació del Centre de Recerca Turística en els diferents municipis i les seva 
relació amb l’Escola Universitària del Maresme ha d’estar recollit en un conveni que 
defineixi el marc de col·laboració, així com els drets i obligacions dels participants, 
  
Atès que l’Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del 
Maresme està capacitat per a la formalització de convenis amb altres entitats, 
especialment els relatius als projectes de col·laboració Escola-Empresa, 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Escola Universitària del Maresme, que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A LA CREACIÓ DEL 
CENTRE DE RECERCA TURISTICA AL MARESME  
  
 A Mataró, a  
  
D’una part el Sr. Antoni Soy i Casals, amb DNI 40.265.555F com a President 
delegat de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme, amb domicili 
a la ciutat de Mataró, província de Barcelona, Passeig del Callao s/n, 
  
D’altra part el senyor Joaquim Mas Rius, com alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb  NIF P0803900J, amb domicili Canet de Mar, província de Barcelona, al 
carrer Ample, núm. 11,  

MANIFESTEN 
  
1.- L’Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del 
Maresme està capacitat per a la formalització de concerts, convenis o contractes 
amb altres Entitats, especialment els relatius als projectes de col·laboració Escola-
Empresa, d’acord amb l’article 9.11 dels seus Estatuts, publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona número 295, de 16 de desembre de 1999. 
  
2.- Així mateix, l’Escola Universitària, mitjançant l’exercici del seu objectiu estatutari 
com a servei públic docent de nivell universitari, coadjuva al desenvolupament 
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territorial a través de la formació superior i la recerca associada a la seva finalitat 
docent.   
  
3.- l’Escola Universitària del Maresme té la iniciativa de crear un Centre de 
Recerca Turística que, entre d’altres, té la missió de fer l’assessorament científic 
als centres turístics comarcals. L’ajuntament de Canet de Mar valora molt 
positivament aquesta iniciativa i manifesta l’interès d’adherir-s’hi.   
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni marc de 
col·laboració que es regirà pels següents 
  
PACTES: 
  
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la definició del marc de col·laboració 
entre l’Escola Universitària del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la 
creació i endegament del Centre de Recerca Turística al Maresme, amb la finalitat 
de contribuir a l’anàlisi de la situació i de les perspectives turístiques del municipi i 
del seu entorn. 
  
SEGON.- En virtut d’aquest conveni, l’Escola Universitària del Maresme es 
compromet a: 
  
- Crear l’estructura del Centre de Recerca Turística al Maresme (CRTMaresme) a 

la seu actual de l’EUM, dotant l’espai de dos ordinadors amb 512 MbRAM, 
gravadora DVD i paquet Macromedia Studio Mx, 1 impressora laser color i 1 
scaner. 

- Fer constar a tota l’activitat pròpia del CRT Maresme la contribució de 
l’Ajuntament de Canet de Mar 

- Posar a disposició del CRT Maresme, tots els serveis informàtics, documentals i 
administratius actuals de l’EUM. 

- Aportar, a temps parcial, un professor a la direcció tècnica del CRTMaresme.   
- Garantir la realització d’altres treballs d’assessorament i de recerca que es 

puguin esdevenir d’aquest conveni. 
  
TERCER.- Per la seva part, l’ajuntament del Canet de Mar,  es compromet a: 
 
 Establir el marc de col·laboració per a la realització d'altres treballs  

d'assessorament i de recerca que es puguin esdevenir d'aquest conveni. 
 Ser present als òrgans de participació del CRTMaresme  amb la finalitat  

d'acordar les línies de recerca d'interès per la zona.   
 Facilitar la connexió dels serveis de desenvolupament turístic de l'ajuntament 

amb el CRTMaresme per tal de fer efectives les tasques d'estudi i 
d'assessorament tècnic encomenades al CRTMaresme així com la coordinació 
entre els centres d'anàlisi turística de la zona. 

 
QUART.- Aquest conveni marc entrarà en vigor a partir de la seva signatura. La 
seva durada és d’un any prorrogable automàticament per períodes d’igual durada 
si cap de les dues parts no ho denuncien per escrit amb una antelació mínima de 
dos mesos abans del seu acabament. 
 
CINQUÈ.- Seran causes d’extinció del present conveni les següents: 
  
1.-   El mutu acord entre ambdues parts. 
2.-   L’incompliment per qualsevol d’ambdues parts de les clàusules pactades. 
3.- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
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I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts ho signen per duplicat 
al lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de la  
tinença d’alcaldia de turisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’Escola Universitària del 
Maresme, per a la creació del Centre de Recerca Turística del Maresme.  
 
SEGON .- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que siguin necessaris en 
relació aquesta proposta.  
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ CLUB BOTXES CANET PEL MUNDIAL ESCOLAR DE 
BOTXES 
 
Enguany el Club Botxes Canet de Mar  MM, per tal de promocionar aquest esport entre 
les escoles de la comarca, ha acceptat la invitació de la Federació Internacional de 
Botxes per participar en el Mundial Escolar de Botxes. 
 
Atès que la participació en aquest mundial els ocasiona una despesa de 1.200,00 € en 
concepte de desplaçaments, que són assumits en un terç directament pel club, el Consell 
Esportiu del Maresme n’assumeix un altre terç, es considera necessari i convenient que 
l’Ajuntament es faci càrrec del terç restant. 
 
Atès que aquesta és una activitat que vol ser promocionada conjuntament des de les 
regidories d’Educació i Esports. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2006 hi ha consignació suficient per fer front 
a la despesa, de conformitat amb la regidoria d’esports i d’educació i infància, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Club Botxes Canet MM,  una subvenció extraordinària  per import 
de 400,00 €  per fer front a les despeses  que els ocasionen els desplaçaments per a la 
participació en el Mundial Escolar de Botxes 
  
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a les  partides 40 451 22601 i70 452 48907  
del vigent  pressupost de l’any 2006, d’acord amb les operacions de  retenció de crèdit 
números 4042 i 40 45, respectivament, per import de 200,00 € cadascuna d’elles. 
 
TERCER.- Comunicar que, dins el mes de gener de 2007, haureu 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. 
 
QUART.- 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. 
 
9.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES I RUNES. 
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Vistes les liquidacions, la relacións 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 març i abril 
de 2006. 
 
Atès que han estat trobades conformes, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’hisenda, 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 març de 2006, que corresponen als expedients núm. 17 al 23 
ambdós inclosos, per un import total de 390€  i al mes d’abril de 2006, que corresponen 
als expedients núm. 24 al 29 ambdós inclosos, per un import de 260,60 €.    
 
SEGON.- Notificar aquestes liquidacions a les persones interessades a l’ efecte oportú. 
 
 
10.- APROVACIÓ BAIXA DE TRIBUTS PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
 
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: 
 

 GRS, rebut pe import de 7,80 € 
  

Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals es 
proposa les baixes, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’hisenda, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de tributs, que a continuació es detalla: 
 

- GRS, rebut de 7.80€ 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats, pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
11.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES CARNAVAL 2006 
 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a l’organització de 
la festa de Carnaval que consisteix en l’Arribo de Carnestoltes, les rues de Carnaval, 
l’enterrament de la Sardina, així com totes les actuacions lligades a aquestes activitats, 
essent el detall d’ingressos i despeses de la mateixa el següent: 
 
DESPESES ...........................................................................................

........ 
18.095,16 

   
Comissió 
Carnaval  

...................................................................................
....... 

14.900,00 

Despeses generals 
carnaval 

.......................................................................
....... 

1.500,20 
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Rua infantil de carnaval (escoles) ...........................................................
....... 

2.094,96 

   
INGRESSOS .........................................................................................

....... 
400,00 

Devolució Comissió Carnaval  .................................................................
....... 

400,00 

 
 
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 de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el present estat de comptes, corresponent a les activitats del Carnaval 
2006 organitzat per l’Ajuntament, autoritzant la despesa de dinou mil quatre cents 
setanta vuit euros i cinquanta nou cèntims d’euro (18.095,16 €) amb càrrec a la partida 
22607.451 del vigent pressupost. 
 
 
12. 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 21.20 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,        L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat       Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 
 


