
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 24 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: 21.21 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 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

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) Aprovació renovació operació de tresoreria amb el BBVA 
5) Acord inici expedient per concertació d’una operació de préstec pel 

finançament del romanent de tresoreria de l’any 2005 
6) Llicències d’obres 
7) Llicència de parcel.lació 
8) Aprovació inicial projecte de rehabilitació de la Masia Rocosa 
9) Aprovació pla de vacances 2006 
10) Concessió subvenció Club Botxes Canet pel concurs paelles 2006 



  

11) Aprovació bestreta subvenció Club Bàsquet Canet 
12) Aprovació bestreta subvenció Associació Cultural Plataforma Odeon 

(ACPO) 
13) Aprovació novació objectiva contractes de treball del personal adscrit a 

la Brigada d’ Obres i Serveis 
14) Aprovació modificació condicions contracte de treball tècnic d’educació 
15) Aprovació serveis extraordinaris mes de maig 
16) Aprovació conveni festival de música clàssica Castell Santa Florentina 
17) 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 
16 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 4042 a 4327 ambdós inclosos,  de la relació núm. 18/06 del 
pressupost ordinari de la corporació i els  núms. 128 a 130. ambdós inclosos, 
de la relació núm. 04/06 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 de la Corporació de  2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 18/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 430.464,45 Eur. 
 
SEGON.- Aprovar la relació que s’acompanya núm. 04/06 amb càrrec al 
Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 2.731,83 Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 24 de maig de 2006, per import de 
168.783,98 EUR, corresponent a la relació 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. 
 
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 24 de maig de 2006, per 
import 168.783,98 EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
TERCER.-  Aprovar la relació de factures núm. 2/06 de data 24-5-06 de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet, per import de 407,23 EUR 
 
4.- APROVACIÓ RENOVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL 
BBVA 
 
D’acord amb l’article 51 RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per atendre necessitats 
transitòries de tresoreria es pot concertar una operació de crèdit a curt termini.  
 
Atès en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’ha fet l’oportuna 
adaptació i previsió a les Bases d’Execució del Pressupost, segons l’article 54 
ap.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals és d’aplicació l’art. 3.1r. K/ de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, l’operació de crèdit no 
està sotmesa a les normes de la TRLCAP quant a la preparació i adjudicació.  
 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, 
inclosa la nova operació té un import total de 1.249.136€ que suposa el 11,70% 
i, per tant no supera el 15% dels recursos liquidats en l’exercici anterior i, 
d’acord amb l’article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals l’òrgan competent per 
la seva aprovació és la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes del Secretari i de l’Interventor, relatius a la procedència, 
condicions i legalitat de l’operació a concertar i de conformitat amb la proposta 
de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 



  

PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb la entitat bancària BBVA per un import de 362.000€ que s’ha de 
cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos (màxim d’un any).  
 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera BBVA, el qual 
s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions 
financeres següents: Crèdit màxim autoritzat: 362.000€. Tipus d’interès i marge: 
Euribor 3 mesos + 0,075%, amb revisions i liquidacions trimestrals. Sense 
comissions d’obertura ni formalització. 
 
TERCER.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 
crèdit a curt termini resta garantit específicament per la recaptació de tributs de 
l’Ogrt-DIBA.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de l’operació de préstec, en 
el projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera  BBVA. 
 
5.- ACORD INICI EXPEDIENT PER CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
PRÈSTEC PEL FINANÇAMENT DE TRESORERIA DE L’ANY 2005. 
 
Atès que en data 30 de març de 2006  es  va aprovar inicialment el pressupost 
de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2006. 
 
Atès que la liquidació del pressupost de l’any 2005 presenta un romanent de 
tresoreria negatiu de l’exercici 2005 ascendeix a la quantitat de 1.954.740,64€ i 
a fi de donar compliment al que disposa l’article 193.2 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Ateses les atribucions delegades per l’Alcaldia, i de conformitat amb la seva 
proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la concertació d’una operació d’endeutament 
pel finançament del romanent negatiu de tresoreria de l’any 2005 en quantia de 
1.954.740,64€, amb les següents condicions financeres:  
 

- Termini: 4 anys (darrera amortització durant el mes de desembre de 2009) 
- Tipus d’interès: Euribor trimestral (+) o (-) diferencial a ofertar amb revisió 
trimestral sense arrodoniment. 
- Sense Comissions d’obertura, formalització, estudi o amortització anticipada. 
- Sense garanties ni afectació d’ingressos de cap classe. 
- Liquidació interessos i amortitzacions : mensuals. 
- Disposició del capital: inicial total 
- L’operació serà formalitzada davant del fedatari municipal (Secretària 
General), o escriptura pública a sol·licitud i a càrrec de l’adjudicatari. 



  

- Igualment caldrà detallar en l’escrit de resposta totes aquelles altres 
condicions (comissions, etc...) que foren d’aplicació, en el ben entès que 
aquelles no especificades no es meritaran. 

  
SEGON.- Convidar a presentar ofertes a diferents entitats financeres i entre 
d’altres totes les que tenen sucursal oberta al municipi de Canet de Mar. 
L’oferta s’haurà de presentar en un sobre tancat al Registre General de 
l’Ajuntament abans de les 14 hores del dia 20 de juny de 2006 i hauran 
d’incloure la proposta de diferencial sobre el tipus fixat en les condicions, la 
resta de condicions s’hauran d’ajustar a les condicions establertes anteriorment, 
descartant-se aquelles ofertes que no s’ajustin a les condicions fixades. 
L’operació s’adjudicarà a l’entitat que presenti millor oferta i en cas d’igualtat 
d’ofertes a aquella presentada en primer lloc segons data i hora d’entrada al 
Registre General de l’Ajuntament. L’obertura pública de les ofertes presentades 
es portarà a terme a les 12 hores del dia 21 de Juny de 2006 a la Sala de 
Juntes de l’Ajuntament de Canet. 
 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR FCP PER A LA 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AL SOLAR UBICAT AL 
CARRER FERRAN ROIG NÚMERO xx. 
   
Vista la instància presentada pel senyor FCP en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’habitatge 
unifamiliar al solar ubicat al carrer Ferran Roig número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 19 d’abril de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte tècnic que acompanya la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres proposades consisteixen en la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres  amb garatge al C/ Ferran Roig, xx. 
 
Ara bé, per tal de completar l’expedient i ajustar tots els paràmetres a la 
Normativa vigent, caldria presentar i fer les esmenes que a continuació es 
detallen: 
 
- A la part posterior de la parcel·la es grafien unes construccions que no es 
troben dins la fondària edificable, per tant, en el cas que siguin de nova 
construcció s’haurien d’eliminar del projecte d’obres i en el cas contrari, justificar 
la seva existència. 
- Ajustar les parets divisòries a l’alçada màxima permesa d’1.80 m., (a la 
façana lateral nord hi ha una tanca d’1.35 m.) 
- Ajustar la tanca principal a carrer als màxim de 0.80 m d’alçada per a la part 
massissa i calats o vegetals fins a un màxim de 2 m. 
- Justificar que la zona de 3 m. de la part davantera de la parcel·la rebrà el 
tractament de zona ajardinada. 
 



  

Per altra banda recordar, que en el projecte executiu caldrà incloure els 
següents aspectes:  
 
- grafiar la connexió de les aigües brutes a la xarxa general de claveguera i 
l’evacuació per sota vorera directament a carrer de les aigües de pluja. 
- Justificar la ventilació natural de l’aparcament, amb una superfície no inferior 
al 5% de la superfície construïda. 
- Justificar la ventilació mecànica o natural de les cambres higièniques. 
- Les fitxes de compliment de la NBE-CA-88, NRE-AT-87, d’instal·lacions 
d’aigua/fontaneria i la de baixa tensió. 
 
Finalment recordar que també caldrà aportar l’emplaçament digital indicant el 
perímetre de les diferents plantes.” 

 
Atès que en data 4 de maig d’enguany l’arquitecte de l’obra, Francesc Bassas 
Alsina presenta la documentació demanada per la tècnica municipal. 
 
Vist el nou informe emès per la tècnica en data 15 de maig, manifestant que: 
 

“Revisada la documentació de referència, es comprova que es tracta dels 
plànols que incorporen les esmenes indicades al primer informe emès pels 
Serveis Tècnics, per tal d’ajustar la proposta per a construir un habitatge 
unifamiliar i garatge entre mitgeres al C/ Ferran Roig, xx, a la Normativa vigent. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
majors, condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu abans de 
l’inici de les obres. L’esmentat projecte executiu haurà d’incloure els següents 
aspectes: 
- grafiar la connexió de les aigües brutes a la xarxa general de claveguera i 
l’evacuació per sota vorera directament a carrer de les aigües de pluja. 
- Justificar la ventilació natural de l’aparcament, amb una superfície no inferior 
al 5% de la superfície construïda. 
- Justificar la ventilació mecànica o natural de les cambres higièniques. 
- Les fitxes de compliment de la NBE-CA-88, NRE-AT-87, d’instal·lacions 
d’aigua/fontaneria i la de baixa tensió 
 
Finalment recordar que també caldrà aportar l’emplaçament digital indicant el 
perímetre de les diferents plantes.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 19 de maig de 
2006. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 



  

VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
regidoria d’urbanisme s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor FCP, en nom i representació d’ell 
mateix, per a la construcció d’habitatge unifamiliar al solar ubicat al carrer Ferran 
Roig número xx,  d’acord al projecte bàsic de l’arquitecte Francesc Bassas i 
Alsina, 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 tres mil quatre-cents vint euros amb quaranta-
quatre cèntims (3.420,44 €); per taxes urbanístiques la quantitat de nou-cents 
trenta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (939,56 €) i per drets de connexió 
trenta euros (30,00 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil set-cents deu euros 
amb vint-i-dos cèntims (1.710,22 €) en concepte de garantia per valors 
urbanístics en risc i la quantitat de dos-cents noranta-tres euros amb vint-i-nou 
cèntims (293,29 €) 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 del tècnic municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu abans de 
l’inici de les obres. L’esmentat projecte executiu haurà d’incloure els següents 
aspectes: 
 

 grafiar la connexió de les aigües brutes a la xarxa general de claveguera i 
l’evacuació per sota vorera directament a carrer de les aigües de pluja. 
 Justificar la ventilació natural de l’aparcament, amb una superfície no inferior 
al 5% de la superfície construïda. 
 Justificar la ventilació mecànica o natural de les cambres higièniques. 
 Les fitxes de compliment de la NBE-CA-88, NRE-AT-87, d’instal·lacions 
d’aigua/fontaneria i la de baixa tensió 

 
Finalment recordar que també caldrà aportar l’emplaçament digital indicant el 
perímetre de les diferents plantes. 
 



  

7.- LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ 
 
ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIO HORITZONTAL A TOT AUTO 
CANET S.L. PER DIVIDIR EL LOCAL UBICAT AL CARRER CLAUSELL 
NÚMERO 7 BAIXOS. 
  
Vista la instància presentada pel senyor Joaquim Garcia Rossell, en nom i 
representació de la mercantil Tot Auto Canet S.L., amb la qual sol.licita llicència 
de divisió horitzontal per dividir en dos el local ubicat a la planta baixa del 
número 7 del carrer Clausell. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 27 d’abril de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta del projecte tècnic que descriu la divisió del local a 
dalt esmentat, per a crear dues entitats independents, de forma que en resulten: 
 
Baixos, 1a: local en planta baixa, amb accés directe des del C/ Clausell, destinat 
a la reparació de vehicles, amb una superfície útil de 246,83 m2 i que li 
correspon un 14, 38% de participació de la comunitat. 
 
Baixos, 2a: local en planta baixa, amb accés directe des del C/ Clausell, sense 
ús definit, amb una superfície útil de 115.42 m2 i que li correspon un 6, 72% de 
participació de la comunitat. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que la 
finca objecte de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament 
limitat pels paràmetres de la zona 2”ordenacions en banda”. Subzona 2b 
“ordenacions compactes”: 
 
- Amplada mínima de parcel·la edificable 6,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 10,00 m., equivalent a PB+2PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable en planta baixa, total. 
- Profunditat edificable en planta pis de 12,00 m. 
- Usos admesos:  
o residencial 
o comercial, magatzem i oficines 
o serveis i equipaments. 
o garatges particulars  
o tallers amb limitació de molèsties. 
 
Per tot l’esmentat, donat que la divisió horitzontal proposada s’ajusta a les 
previsions de les Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
referència, ara bé, cal tenir en compte que: 
 
- Caldrà legalitzar l’activitat de reparació de vehicles que es desenvolupa al  
local “baixos, 1a”, d’acord amb la superfície resultant després de la divisió. 
- Per tal de poder executar les obres necessàries per a fer la divisió física del 
local en dos entitats independents, caldrà sol·licitar i obtenir la corresponent 
llicència d’obres”. 



  

 
Vist l’informe del Cap del servei de llicències de data 19 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. Joaquim García Rossell per tal d’obtenir 
llicència de divisió horitzontal del local situat a la planta baixa del número 7 del 
carrer Clausell, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 16/03/2006, registrat d’entrada amb el núm. 1633, 
el Sr. Joaquim García Rossell ha sol·licitat llicència de divisió horitzontal del local 
situat a la planta baixa del número 7 del carrer Clausell, de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’estudi d’arquitectura TRIBUNA 
D’ARQUITECTURA, SL, de febrer de 2006. 
 
2n.- El tècnic municipal ha emès, en data 27/04/2006, 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 els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la present llicència 
de divisió horitzontal de l’edifici situat als baixos del número 7 del carrer Clausell, 
de Canet de Mar, presentada pel Sr. Joaquim García Rossell i redactada per 
l’estudi d’arquitectura TRIBUNA D’ARQUITECTURA, SL. 

 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal a la mercantil Tot Auto Canet 
S.L. per dividir en dues entitats independents, el local ubicat al carrer Clausell 
número 7. 
                                                                                                                                                                                                              
SEGON.- Les parcel.les resultants són les següents: 
 



  

Baixos, 1a: local en planta baixa, amb accés directe des del C/ Clausell, 
destinat a la reparació de vehicles, amb una superfície útil de 246,83 m2 i que li 
correspon un 14, 38% de participació de la comunitat. 
 
Baixos, 2a: local en planta baixa, amb accés directe des del C/ Clausell, sense 
ús definit, amb una superfície útil de 115.42 m2 i que li correspon un 6, 72% de 
participació de la comunitat. 
 
TERCER.- Cal tenir en compte que caldrà legalitzar l’activitat de reparació de 
vehicles que es desenvolupa al  local “baixos, 1a”, d’acord amb la superfície 
resultant després de la divisió. 
Per tal de poder executar les obres necessàries per a fer la divisió física del 
local en dos entitats independents, caldrà sol·licitar i obtenir la corresponent 
llicència d’obres”. 
 
QUART.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent quaranta euros 
amb noranta-vuit cèntims (140,98 €). 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA 
ROCOSA 
 
Atès que en data 20 març de 2006, la Sra. Àgueda Rovira Gabarró i el Sr. Joan 
Carles Escofet Martínez, han lliurat a les dependències municipals el projecte 
executiu de rehabilitació de la Masia Rocosa, ubicada a la riera Gavarra, núm. 
2, del terme municipal de Canet de Mar, l’import del qual ascendeix a la 
quantitat global de 52.000 €, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Ignasi de Moner i de 
Castellarnau, en data 27 d’abril de 2006, el contingut literal del qual és el 
següent: 
 

“Revisada la documentació del projecte de Rehabilitació del de la Masia Rocosa 
redactat pels arquitectes Àgueda Rovira i Joan Carles Escofet. El projecte està 
dividit en dos documents, projecte bàsic i projecte executiu. 
 
Les obres proposades consisteixen en la rehabilitació dels elements que, a data 
d’avui, presenten problemes de patologies mes greus i requereixen una actuació 
més urgent. 
Les principals patologies detectades són: 
  
 Problemes importants d’humitats en la coberta de l’edifici que han malmès 
elements estructurals. Es proposa la reparació o substitució dels elements 
estructurals malmesos i la reconstrucció de la coberta. 
 Problemes de guerxament i trencament de paviment en el pis de la planta 
primera. Es proposa la construcció d’una xapa de compressió i la renovació del 
paviment . 
 Trencament d’una biga i sanejament puntual de bigues i entrebigat en el 
sostre de la planta baixa. Reparació dels elements malmesos. 
 



  

El projecte presenta un pressupost de 52.000 € que es divideix en fases, en 
concordança amb les previsions pressupostàries de l’Ajuntament. 
 
La primera fase inclou la reparació de la coberta, la segona abasta la reparació 
dels forjats. 
  
Revisat el projecte es constata que inclou la següent documentació: 
 
Projecte bàsic  
 
Memòria descriptiva: Antecedents  
 Descripció dels elements afectats en la rehabilitació 
 Tècnica constructiva i materials  
 Objectiu del projecte 
 Actuacions a realitzar 
 Pressupost 
 Recull fotogràfic 
 Disposicions legals 
 
Plànols. Planta baixa Estat Actual 
 Planta pis Estat actual  
 Planta golfes Estat actual  
 Planta coberta Estat actual  
 Secció longitudinal Estat actual 
 Sostre planta baixa Estructura 
 Sostre planta pis Estructura  
 Sostre planta golfes Estructura  
 Estructura coberta 
 
Projecte bàsic  

  
Memòria Constructiva 
 
Plec de condicions 
 
Amidaments 
 
Annex: Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 
Plànols.     
 
 Planta baixa Estat Actual 
 Planta pis Estat actual  
 Planta golfes Estat actual  
 Planta coberta Estat actual  
 Secció longitudinal Estat actual 
 Sostre planta baixa Estructura 
 Sostre planta pis Estructura  
 Sostre planta golfes Estructura  
 
El contracta pressupost d’execució per Contracta del projecte és de 52.000 €. 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 4 mesos. 



  

 
El projecte preveu la descripció en tres fases, dues de les quals es proposa la 
seva execució i en valoren en el pressupost. La tercera es contempla com a 
previsió en el document però es proposa la seva execució immediata. 
 
En conseqüència s’informa favorablement el projecte a efectes de la seva 
aprovació inicial.” 

 
De conformitat amb la proposta presentada per la tinença d’alcaldia de cultura, 
s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
rehabilitació de la Masia Rocosa, ubicada a la riera Gavarra, núm. 2, del terme 
municipal de Canet de Mar, redactat pels arquitectes Àgueda Rovira Gabarró i 
Joan Carles Escofet Martínez, amb un pressupost d’execució per contracta de 
52.000 €, 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. 
 
9.- APROVACIÓ PLA DE VACANCES 2006 
 
D’acord amb el que estableix la normativa vigent de legal aplicació el personal 
al servei d’aquest Ajuntament té dret a gaudir d’un període retribuït de 
vacances. 
 
Atès que segons el “Conveni col.lectiu del personal laboral” i “l’Acord de 
condicions de treball per al personal funcionari” de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, aquest període tindrà una durada de 23 dies laborables que es gaudiran 
majoritàriament en els mesos de juny, juliol agost i setembre, gaudint-se 
preferentment de manera continuada, reconeixent-se, el dret a gaudir-les de 
mutu acord, en dos períodes. 
 
Atès que el personal adscrit a la Policia local  té integrat el gaudiment de les 
vacances en el quadrant anual de serveis. 
 
Vista la proposta de vacances que formulen els interessats, que ha estat 
supervisada pels respectius caps de servei, de conformitat amb la proposta 
presentada per la regidoria de règim intern, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el pla de vacances proposat per a l’any 2006 i que es transcriu 
a continuació: 
 
Marcel.lí Pons Duat   Del 31 de juliol al 25 d’agost  19 dies 
     Del 12 al 15 de setembre    4 dies 
Cristina Cabruja    Del 20 de gener al 3 de febrer  11 dies 
     Del 18 de setembre al 3 d’octubre 12 dies 
Montse Carbonell   Del 28 de juny al 14 de juliol  12 dies 



  

     Del 31 de juliol al 14 d’agost   11 dies 
Marta Roig    Del 16 d’agost al 19 de setembre 23 dies  
Anna M. Nadal    Del 27 de juny al 7 de juliol     8 dies 
     Del 10 al 31 d’agost   15 dies 
Genoveva Diaz    Del 10 de juliol al 9 d’agost  23 dies 
Anna M. Perez    Del 4 de setembre al 6 d’octubre 23 dies  
Eulogi Chamizo    Del 12 de setembre al 13 d’octubre 23 dies  
Anna Brun    Del 23 al 31 d’octubre     7 dies 
     Del 4 al 29 de desembre   16 dies 
Dolors Puig    Del 28 d’agost al 29 de setembre 23 dies 
Marta Beltran    Del 26 de juny al 21 de juliol  19 dies 
     Del 12 al 15 de setembre    4 dies 
Magda Brugarola   De l’1 al 25 d’agost   18 dies 
     Del 16 al 20 d’octubre     5 dies 
Roser Argemí    Del 5 al 28 de juliol   18 dies 
     Del 13 al 17 de novembre    5 dies 
Isabel Perez    Del 4 de setembre al 6 d’octubre  23 dies 
Júlia Guyal     Del 7 al 14 de març     6 dies 
     Del 16 d’agost al 10 de setembre 17 dies 
Montse Rovira    Del 14 al 25 d’agost     9 dies 
     Del 2 al 20 d’octubre   14 dies 
Angel Silva    Del 26 de juny al 12 de juliol  12 dies 
     Del 15 al 29 de setembre  11dies 
Enric Bernal    Del 28 d’agost al 14 de setembre 12 dies 
     Del 13 al 27 de novembre  11 dies 
Núria Gibert    Del 21 al 30 de juny     7 dies 
     Del 24 de juliol al 14 d’agost  15 dies 
Isabel Gil    Del 4 al 14 de juliol     9 dies 
     Del 7 al 25 d’agost   14 dies 
David Bernal    Del 4 al 14 de juliol     9 dies 
     Del 21 d’agost al 7 de setembre  14 dies 
Montse Sala    De l’1 d’agost a l’1 de setembre  23 dies 
Anna Diaz    Del 22 al 26 de maig     5 dies 
     Del 5 al 28 de juliol   18 dies 
Cristina Pinin    Del 21 al 30 de juny     7 dies 
     Del 24 de juliol al 14 d’agost  16 dies 
Ignasi de Moner   De l’11 al 19 de juliol     7 dies 
     Del 7 al 29 d’agost   16 dies 
Anna Martin    Del 23 de juny al 10 de juliol  11 dies 
     Del 20 de juliol al 4 d’agost  12 dies 
Silvia Plaza    Del 26 de juliol a l’11 d’agost  13 dies 
     Del 21 d’agost a l’1 de setembre  10 dies  
Pilar Torrents    Del 13 de juliol al 14 d’agost  23 dies 
Carolina Esparrech   Del 14 d’agost al 18 de setembre 23 dies 
Elvira Rovira    Del 7 d’agost al 4 de setembre  19 dies 

   Del 18 al 22 de setembre    5 dies 
Jordi Riera    Del 17 de juliol al 18 d’agost  23 dies 
Oscar Tebar Jimenez   Del 16 de maig a 29 de maig  12 dies 
     Del 31 de juliol al 14 d’agost  11 dies 
Manuel Blanco    Del 18 de juliol al 4 d’agost  14 dies 
     Del 14 al 18 d’agost        4 dies  
Eduard Moreno    Del 24 al 28 de juliol     5 dies 



  

     Del 14 d’agost al 7 de setembre   18 dies 
     Del 20 al 24 de novembre    5 dies 
Cristina Noé    Del 21 d’agost al 21 de setembre 23 dies 
Imma Umbert    Del 16 al 30 de juny   10 dies 
     Del 2 al 19 d’octubre   13 dies 
Iolanda Serrano   Del 10 de juliol al 9 d’agost   23 dies 
Mercè Valls    Del 3 al 28 de juliol   20 dies 
     Del 27 al 29 de desembre    3 dies 
Joan LLuis Vilà    Del 31 de juliol al 31 d’agost  23 dies 
Emili Bernal    Del 31 de juliol al 31 d’agost  23 dies 
Xavier Salicrú    Del 3 de juliol al 2 d’agost  23 dies 
Oriol Quer    De l’1 d’agost a l’1 de setembre  23 dies 
Maribel Cortes    Del 2 al 24 d’agost   16 dies  
Eva Sanchez    Del 12 al 27 de juny   12 dies 
Marta Tarres    15, 16 i 17 de maig     3 dies 
     Del 14 al 17 de març      4 dies 
Raquel Izquierdo   Del 10 al 18 d’abril     5 dies 
     De l’1 al 8 de juny     6 dies 
Maria Artigas    Del 26 al 30 de juny    4 dies 
     Del 7 d’agost a l’1 de setembre  19 dies 
Raquel Dotras    Del 31 de juliol al 14 d’agost  11 dies 
     Del 2 al 17 de novembre  12 dies 
Sussi Dalmau    De l’1 d’agost al’1 de setembre  23 dies 
Francesc Arcas    Del 26 al 30 d’abril     5 dies 
     Del 4 al 15 d’octubre     9 dies 
     A partir 1 de desembre     9 dies 
Joaquim Rovira    Del 24 de juliol al 14 d’agost              16 dies   
     Del 4 al 14 de setembre     7 dies 
Ricard Renau    Del 10 al 21 de juliol   10 dies 
     Del 16 d’agost a l’1 de setembre 13 dies 
Joan Angles    De l’1 al 18 d’agost   13 dies 
     Del 31 d’agost al 15 de setembre 10 dies 
Josep M. Renau   Del 16 al 27 de maig   10 dies 
     De l’11 al 27 de juliol   13 dies 
Josep M. Cardona   Del 31 de juliol al 31 d’agost  23 dies 
Pere Coll Jodar    Del 2 d’octubre al 3 de novembre 23dies  
Victor Serra    Del 2 de setembre al 5 d’octubre 23 dies 
Aurelio Ropero    Del 13 de juliol al 14 d’agost  23 dies 
Enric Campos    Del 16 d’agost al 19 de setembre 23 dies 
Felipe Infiesta    Del 3 al 14 de juliol   10 dies  
     Del 17 al 1 de setembre   13 dies 
  
Joan Martinez    Del 31 de juliol al 18 d’agost  14 dies 
Josep M. Fabregá   Del 20 de novembre al 22 de desembre 23 dies 
Enric Caparros    Del 31 de juliol al 31 d’agost  23 dies 
Saiku Susoho    De l’1 d’octubre al 3 de novembre 23 dies 
Amado Gimenez   De l’1 al 18 d’agost   13 dies 
     Del 16 al 27 d’octubre   10 dies 
Santi Pla     Del 10 de juliol al 9 d’agost  23 dies 
Marc Espí    Del 3 al 16 de juliol   10 dies 
     Del 14 al 31 d’agost   13 dies 
Santi Riera    Del 10 al 24 de juliol   11 dies 
Jose Casado    Del 3 al 17 de juliol   11 dies 



  

Ramon Ponsa    Del 14 d’agost al 18 de setembre 23 dies 
Dani Campoy    Del 31 de juliol al 18 d’agost  14 dies 
     Del 2 al 13 d’octubre     9 dies 
Alfonso Calvo    Del 4 de setembre al 9 d’octubre 23 dies 
Ramon Basas    Del 30 de juny al 2 d’agost  23 dies 
Santi Fernandez   Del 10 de juliol al 9 d’agost  23 dies 
Miquel Sanchez   Del 18 de setembre al 19 d’octubre 23 dies 
Marina Aguilar    De l’11 de juliol al 13 d’agost  23 dies 
Josep Ruiz    Del 2 al 18 d’agost   14 dies 
     Del 15 al 29 de desembre    9 dies 
Enric Cabrera    Del 25 de juliol al 25 d’agost  23 dies 
Bartolomé Rodriguez    Del 17 de juliol al 16 d’agost  23 dies  
Francesc Ribas    Del 31 de juliol al 14 d’agost  11 dies 
Jordi Perelló     Del 31 de juliol al 14 d’agost  11 dies 
 
10.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ CLUB BOTXES CANET PEL CONCURS DE 
PAELLES 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 10 de maig de 2006 va aprovar la convocatòria 1/2006, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
 
El proper dia 10 de juny el Club Botxes Canet MM, organitza el tradicional 
concurs de Paelles  
 
Atès que en el decurs de l’esdeveniment es lliuren tres premis, essent el primer 
a càrrec de l’Ajuntament per import de 150,00 €. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la 
subvenció anyal. 
  
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2006 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Club Botxes Canet  MM la quantitat de 150,00 euros en 
concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  
de valoració de les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència 
competitiva en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar els actes organitzats per aquesta 
entitat.  
 



  

SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 70 452 48907 del vigent 
pressupost de l’any 2006, d’acord amb l’operació de  retenció de crèdit núm. 
4275. 
 
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. 
 
CINQUÈ.- Comunicar-los que, aquesta subvenció només es podrà fer efectiva 
una vegada l’entitat hagi presentat la documentació justificativa de la subvenció 
atorgada a l’any 2005. 
 
11.-APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ BÀSQUET CANET 
 
El Club Bàsquet Canet té previst organitzat un Campus de Bàsquet a Gualba, 
en el mes de juliol, en el que  s’espera la participació d’uns 60 nois i noies 
canetencs d’entre 7 i 14 anys. 
 
Atès que es vol editar un equipament especial per aquesta activitat que permeti 
distingir els participants canetencs d’altres participants, l’entitat vol obsequiar-
los amb una samarreta i una gorra identificatives. 
 
Atès que per fer front a la despesa que els ocasiona l’adquisició d’aquests 
material han sol·licitat una bestreta de la subvenció que tradicionalment atorga 
l’Ajuntament a les entitats de la vila.  
 
Tenint en compte allò que es disposa en els articles 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que es podran concedir bestretes  a compte de la 
subvenció anyal. 
 
Atès que, 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 d’esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Club Bàsquet Canet  l’import de 301,60  €  en concepte de 
bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de valoració 
de les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència competitiva en els 



  

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per a l’organització de Campus de Bàsquet del 2006.  
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 70 452 48907 del 
pressupost ordinari per a l’any  pel 2006, d’acord amb l’operació de retenció de 
crèdit núm. 4232. 
 
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-los 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. 
 
CINQUÈ.- Comunicar al Club Bàsquet Canet, que aquesta subvenció només es 
podrà fer efectiva una vegada l’entitat hagi presentat la documentació 
justificativa de la subvenció atorgada a l’any 2005. 
 
12.-APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL 
PLATAFORMA ODEON (ACPO). 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
de data 10 de maig de 2006 va aprovar la convocatòria 1/2006, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, 
social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg.  
  
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odeon, va presentar la documentació 
requerida per a la sol·licitud de subvenció per a l’any 2006. 
 
Atès que d’entre les activitats que organitza  l’associació abans esmentada 
destaca la jornada de RE-PERCUSSIÓ, que és una activitat amb vocació de 
continuïtat, que es farà bàsicament als carrers de la població i que es pretén 
que tingui una gran repercussió per Canet i que afectarà a altres sectors de la 
població com són comerços, bars o restaurants  
 
Atès que la celebració d’aquesta activitat està prevista pels dies 3 i 4  de juny 
de 2006,  
 
Atès que la realització d’aquesta activitat suposarà  una important despesa a 
l’entitat, es fa necessari i convenient que puguin disposar d’una part de la 
subvenció que l’Ajuntament els atorgarà abans de l’inici de l’activitat. 
 
Atès que l’Ordenança  municipal reguladora de la concessió de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 



  

lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, estableix en el seu article 20, que en casos 
especials es podran concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2006 hi ha consignació suficient 
per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’Associació Cultural Plataforma Odeon una bestreta per 
import de 2.000,00 euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti 
d’aplicar els criteris ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la 
convocatòria 1/2006, en règim de concurrència competitiva de subvencions en 
els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 48901 451 40 del 
pressupost ordinari per a l’any  pel 2006, d’acord amb l’operació de retenció de 
crèdit núm. 4231. 
 
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-los 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. 
 
13.- APROVACIÓ NOVACIÓ OBJECTIVA CONTRACTE DE TREBALL DEL 
PERSONAL ADSCRIT A LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
 
A la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel 
Ple municipal de data 30 de març d’enguany hi ha diverses places, adscrites a 
la Brigada d’Obres i Serveis,  que estan vacants.  
 
Vista l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Canet de Mar, publicada 
en el BOP i en el DOGC en dates 7 i 19 d’abril, respectivament, en la que 
consten les places abans esmentades. 
 
Atès que d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors, la direcció de 
l’empresa, quan hi hagi raons provades de caire econòmic, tècnic, 
d’organització o de producció, es podran acordar modificacions substancials de 
les condicions del contracte de treball. 
 
Atès que segons el mateix article es consideren modificacions substancials de 
les condicions de treball, entre d’altres, les que afectin a la jornada de treball, 
l’horari, el règim de treball a torns, el sistema de remuneració, el sistema de 



  

treball i rendiment i les funcions que excedeixin dels límits per a la mobilitat 
funcional prevista a l’article 39 del propi Estatut dels Treballadors. 
 
Atès que s’entendrà que concorren les causes de modificació substancial de les 
condicions de treball quan l’adopció de les mesures proposades contribueixi, 
entre d’altres circumstàncies,  a millorar la situació de l’empresa a través d’una 
organització dels recursos més adequada.  

 
Vist l’informe emès per la Junta de Personal de l’Ajuntament, que es transcriu a 
continuació: 
 

“A la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Canet de Mar, hi ha  diverses 
places que estan ocupades per treballadors que tant  per les tasques que estan 
realitzant com pel nivell professional que han adquirit, mereixen ser 
promocionats a categories superiors.  
 
Atès que a la plantilla de personal de l’ajuntament per a l’any 2006 hi ha places 
vacants, adscrites a la Brigada d’Obres i Serveis que es poden  cobrir pel 
personal que ja presta els seus serveis a l’Ajuntament i que permeten la 
promoció de treballadors de categories inferiors.  
 
Vistos els informes emesos pel cap de la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, els treballadors als que es proposa promocionar 
són: 
 
JOAQUIM ROVIRA FERNANDEZ, d’oficial 1a electricista a encarregat del servei 
d’enllumenat. 
RICARD RENAU MARCH, d’oficial 2a electricista a oficial 1a electricista. 
SANTIAGO FERNANDEZ RECTORET, d’oficial 2a. construcció a oficial 1a. 
construcció 
SANTIAGO PLA HERRERO, de peó construcció a oficial 2a. construcció. 
FELIPE INFIESTA POLO, de peó de fusteria a oficial 2a. fusteria 
 
Atès que el Sr. Enric Bernal Viñas encara que està ocupant un lloc de treball de 
peó de brigada, en realitat està desenvolupant les tasques pròpies d’un 
conserge, per la qual cosa es proposa una modificació substancial de les 
condicions de treball adscrivint-lo a una de les places vacants de conserge. 
  
La qual es posa es posa en coneixement de la regidoria de Règim Interior, als 
efectes oportuns.” 

  
Es per això, que de conformitat amb la proposta de la regidoria de règim intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adequar la categoria professional dels Srs. JOAQUIM ROVIRA 
FERNANDEZ, RICARD RENAU MARCH, SANTIAGO FERNANDEZ 
RECTORET, SANTIAGO PLA HERRERO i FELIPE INFIESTA POLO a les 
tasques  i al rendiment que  realment porten a terme. 
 
SEGON.-  Acordar, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors, una 
modificació substancial de les condicions de treball, amb les retribucions 



  

econòmiques pròpies del nou lloc de treball,  atorgant-los les categories 
professionals que s’esmenten, als treballadors següents: 
 

JOAQUIM ROVIRA FERNANDEZ: encarregat del servei d’enllumenat. 
RICARD RENAU MARCH: oficial 1a electricista. 
SANTIAGO FERNANDEZ RECTORET: oficial 1a. construcció 
SANTIAGO PLA HERRERO: oficial 2a. construcció. 
FELIPE INFIESTA POLO: oficial 2a. fusteria 

 
TERCER.- Els acords anteriors s’aplicaran amb caràcter retroactiu i amb 
efectes del dia 1 de gener de 2006. 
 
QUART.- Acordar, d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors, una 
modificació substancial de les condicions de treball, al senyor Enric Bernal 
Viñas, adscrivint-lo a una de les places vacants de conserge, sense que 
impliqui modificació en les contraprestacions  econòmiques que percep. 
 
14.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONDICIONS CONTRACTE DE TREBALL 
TÈCNIC D’ EDUCACIÓ. 
 
A la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel 
Ple municipal de data 30 de març d’enguany hi ha vacant una plaça de tècnic 
mig d’educació. 
 
La Sra.Maria Artigas Gurri, és personal laboral fix, amb la categoria d’auxiliar 
administratiu adscrit a l’Àrea d’Educació i Infància. 
 
Atès que aquesta treballadora compte amb la formació i la capacitació 
adequades per poder desenvolupar les tasques pròpies de tècnic mig 
d’educació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors, la direcció de 
l’empresa, quan hi hagi raons provades de caire econòmic, tècnic, 
d’organització o de producció, es podran acordar modificacions substancials de 
les condicions del contracte de treball. 
 
Atès que segons el mateix article es consideren modificacions substancials de 
les condicions de treball, entre d’altres, les que afectin a la jornada de treball, 
l’horari, el règim de treball a torns, el sistema de remuneració, el sistema de 
treball i rendiment i les funcions que excedeixin dels límits per a la mobilitat 
funcional prevista a l’article 39 del propi Estatut dels Treballadors. 
 
Atès que s’entendrà que concorren les causes de modificació substancial de les 
condicions de treball quan l’adopció de les mesures proposades contribueixi, 
entre d’altres circumstàncies,  a millorar la situació de l’empresa a través d’una 
organització dels recursos més adequada.  
  
Per això, de conformitat amb la proposta presentada per la regidoria de règim 
intern, s’acorda per unanimitat: 



  

 
PRIMER: Aprovar, a l’empara de l’article 41.1 de l’Estatut dels Treballadors,  
una novació objectiva del contracte de treball  de la treballadora Maria Artigas 
Gurri, adscrivint-la provisionalment, al lloc de treball de tècnic mig d’educació, 
amb les retribucions econòmiques pròpies del nou lloc de treball, amb efectes 
del dia 1 de juny de 2006. L’adscripció definitiva es farà una vegada superat el 
corresponent procés selectiu que garanteixi els principis de mèrit i capacitat.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora interessada i als representats 
dels treballadors. 
 
15.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE MAIG 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’abril al 15 de maig  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 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 dotze mil dos-cents setanta-sis 
euros amb vint-i-tres cèntims (12.276,23 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 d’abril i el 15 de maig de 2006. 
 



  

SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent noranta-sis euros amb 
quaranta-set cèntims (1.196,47 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local durant el mes d’abril de 2006. 
  
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents setanta-nou euros amb 
vuitanta-nou cèntims (679,89 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’abril de 2006. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-nou euros amb 
vint cèntims (269,20 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes 
d’abril de 2006.  
 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2006. 
 
16. APROVACIÓ CONVENI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA CASTELL DE 
SANTA FLORENTINA 
 
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en 
el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i artístics de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de patrimoni 
cultural català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per 
fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional que és.    
 
Atès que aquesta és una activitat sotmesa a l’obtenció per part dels 
organitzadors del Festival de la corresponent llicència municipal ambiental i la 
d’espectacles i activitats recreatives,  que actualment estan  en tràmit. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès a seguir col·laborant 
per a la consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de Santa 
Florentina, el director del qual és el Sr. Carlos Harttman.  
 
Atès que l’article 7.2.a) de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, estableix que les subvencions podran concedir-se directament 
quan estiguin previstes en les pressupost de l’exercici i que es canalitzaran 
mitjançant convenis de col·laboració. 
 
Atès que a la partida 48903 111 10 del vigent pressupost per a l’any 2006, hi ha 
prevista una consignació pressupostària de 9.015,18 € per subvencionar els 
concerts al castell de Santa Florentina. 
 



  

Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el 
següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA 
CLÀSSICA DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA 
 
A Canet de Mar, a  de  de 2006 
 
REUNITS 
 
D’una part Joaquim Mas i Rius, alcalde-president de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, actuant en nom i representació del mateix, i assistit pel secretari, Marcel·lí 
Pons i Duat, que dóna fe de l’acte. 
 
De l’altra part el Sr. Carlos Hartman, amb NIF núm.    com a 
director del Festival de Música Clàssica del Castell de Sant Florentina.  
 
Es reconeixent mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present 
document i 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el 
Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i artístics de Catalunya. 

 
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de 
Patrimoni Cultural Català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és 
competent per fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa 
Florentina com a Bé Cultural d’Interès Nacional que és.    
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en seguir 
col·laborant per a la consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de 
Sant a Florentina, el director del qual és el Sr. Carlos Harttman.  
 
Que, per tant, convenen el present contracte i a tal efecte estableixen els 
següents 
 
PACTES  
 
Primer.-  El senyor Carlos Hartman com a director del Festival de Música 
Clàssica del Castell de Santa Florentina es compromet a:  
a. Oferir 20 entrades per concert del Cicle de Concerts de Música Clàssica del 
Castell amb un 20% de descompte a adquirir a Vil·la Flora entre l’1 i el 30 de 
juny per les persones de Canet. 
b. 6 entrades per concert a la zona de públic. 
c. 4 entrades per concert a la zona reservada. 
d. Fer constar l’Ajuntament com a patrocinador dels concerts 
 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
a. Donar el suport econòmic que s’instrumentarà a través de les corrents bases 
d’atorgament de subvencions. 



  

b. Donar el següent suport logístic per a la realització del Festival: 
- Aplanar i regar la riera zona de pàrking. Repetir aquesta operació cada dos 
setmanes.  
- Passar la màquina petita per allisar l’accés des de la riera fins al pati 
d’armes. Repetir aquesta operació cada cop que plogui. 
- Repartir la publicitat als Ajuntaments de la comarca que proporcioni 
l’organització del festival. 
- Impressió de 2000 programes específics de cada concert. 
- Repartiment dels 2000 programes en punts clau de la ciutat, equipaments 
culturals, llibreries, fleques, farmàcies, bars, etc. 
 
Tercer.- Termini: s’estableix el termini d’un any.” 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Festival del 
Castell de Santa Florentina.  
 
SEGON: Aprovar la despesa de 9.015,18 € amb càrrec a la partida 48903 111 
10 del vigent pressupost municipal per a l’any 2006, d’acord amb l’operació de 
retenció de crèdit núm. 4239. Condicionant el pagament efectiu d’aquesta 
subvenció a la concessió de la llicència municipal ambiental i la d’espectacles i 
activitats recreatives.  
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords. 
 
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. 
 
CINQUÈ.- Comunicar-los 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. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 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, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 



  

17.- EXERCICI DE L’ACCIÓ POPULAR PER PRESSUMPTES DELICTES DE 
PREVARICACIÓ I TRÀFIC D’INFLUÈNCIES. 
 
Atès que la junta de Govern Local, en sessió de data 21 de desembre de 2005, 
va acordar instar l’Alcalde President de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sr. 
Joaquim Mas i Rius i els dos primers Tinents d’Alcalde, Sra. Ibis Puig i Valls i 
Sr. Óscar Figuerola i Bernal, en tant que corporatius més perjudicats per la 
conducta relatada en el cos d’aquell acord per tal que, en nom propi, en 
defensa del bon nom dels funcionaris i de la resta de corporatius afectats; de 
l’acció de govern i, en darrer terme, de la imatge corporativa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, iniciessin les actuacions judicials corresponents contra els 
responsables i autors d’accions penals infonamentades i que ulteriorment han 
estat arxivades, per si en la seva conducta es pogués constatar que han 
incorregut en algun il·lícit. 
 
Atès que en virtut d’aquest acord es va interposar una querella contra el Sr. 
Francesc Garcia Pujadas pels presumptes delictes d’acusació i denúncia falses, 
així com pels de prevaricació i tràfic d’influències. 
 
Vist l’informe emès per l’advocat José Luís Bravo, en el que manifesta que per 
resolucions de data 25 d’abril i 10 de maig de 2006 el Jutjat d’Instrucció núm. 1 
d’Arenys de Mar, ha procedit a la incoació d’un procés penal contra el Sr. 
Francesc Garcia Pujadas. 
 
Atesa la condició d’Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar del Sr. Francesc 
Garcia Pujadas en el moment dels fets, presumptament constitutius d’un delicte 
de prevaricació i un altre de tràfic d’influències, circumstància per sí sola prou 
significativa com perquè sigui el propi Ajuntament de Canet de Mar qui, en 
defensa dels valors anteriorment al·ludits, exerceixi l’acció popular prevista a 
l’article 101 de la Llei d’enjudiciament criminal, a la vista que el procés l’afecta 
directament com a entitat pública des de la que s’haurien forjat els presumptes 
il·lícits denunciats.  
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Exercir, en nom de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’acció popular 
prevista a l’article 101 de la Llei d’enjudiciament criminal, contra el Sr. Francesc 
Garcia Pujadas, pels presumptes delictes de prevaricació i tràfic d’influències.  
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 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, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 



  

 
18.- DECLARACIÓ DE VOLUNTAT D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DEL MARESME NORD. 
 
Atès que amb la denominació Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la Demarcació del Maresme Nord (Consorci Teledigital 
Maresme Nord), es pretén constituir un Consorci de caràcter local, a l’empara 
del que preveuen l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, els articles 191, 269 i següents del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els arts. 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
 
Atès que essent conscients de la importància del canvi d’emissió analògica a 
digital, que revolucionarà el panorama televisiu, millorant quant a número de 
canals i quant a qualitat d’imatge i so, des d’aquest Ajuntament no volem deixar 
passar l’ocasió de formar part d’un projecte de canal compartit amb altres 
pobles de l’Alt Maresme per arribar d’aquesta manera al conjunt de la població i 
oferir-los informació i entreteniment en qualitat digital.  
 
Havent estat adjudicat per la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió 
Audiovisuals un canal de televisió per a l’Alt Maresme, la nostra inclusió 
evidencia la necessitat de participar en un projecte conjunt que garantirà un 
servei públic amb qualitat i diversitat de continguts, promovent valors 
democràtics, de pluralisme i de respecte.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que disposa la 
normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Declarar la voluntat d’aquest ajuntament de formar part del futur 
Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local que pertoca als 
Ajuntaments que el constitueixen, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, després de la modificació operada per l’article 
109 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre i del que disposa també el Pla tècnic 
nacional de la televisió digital local aprovat pel Real Decret 439/2004, de 12 de 
març, posteriorment modificat pel Real Decret 2268/2004, de 3 de desembre, 
tot això sense perjudici de l’aprovació de l’adhesió al consorci un cop constituït, 
per part del Ple de la Corporació, òrgan competent, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 22.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
 



  

19.- 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 21.21 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


