
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE JULIOL DE 2006 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.38 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

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

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

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Rectificació de la concessió a la societat INVERMERCURY, S.L. de la 

llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat d’aparcament 
públic de vehicles al núm. 6 de la Riera Gavarra. 

6) Sol·licitud subvenció per a la pavimentació amb gespa artificial del camp de 
futbol. 

7) Atorgament subvencions convocatòria 1/2006 
8) Acceptació subvenció del Consell Comarcal del Maresme corresponent al 

suport econòmic pel finançament dels equips bàsics d’atenció social 
primària. 



 
 

 

9) Acceptació subvenció de l’àrea de servei de benestar social de la Diputació 
de Barcelona corresponent al suport a les polítiques locals de benestar 
social en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària. 

10) Acceptació subvenció de l’àrea de servei de benestar social de la Diputació 
de Barcelona corresponent al suport als serveis d’atenció domiciliària 

11) Acceptació subvenció de l’àrea de servei de benestar social de la Diputació 
de Barcelona corresponent al suport a serveis socials d’atenció primària en 
l’àmbit d’ajuts per a activitats i serveis de benestar. 

12) 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 12 
de juliol 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 6580 a 6624 ambdós inclosos,  de la relació núm. 24/06 del pressupost 
ordinari de la corporació, segons relació adjunta  i la retenció de crèdit núm 199 de 
l'OO. AA. Ràdio Canet , 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 pel 2006 es proposa a la Junta de Govern, l'adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 24/06 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 32.967,02'- Eur. 
 
SEGON.- Aprovar la retenció de crèdit núm. 199 que s'acompanya, amb càrrec al 
Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import de 2.100'- Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 19 de juliol de 2006, per import de 
70.650,36 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 2006/25 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,  es proposa a la a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següents, 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 19 de juliol de 2006, per 
import 70.650,36 EUR. corresponent a la relació de factures núm 2006/25 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.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A L’ENTITAT TAURO ESTEL S.L. 
PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR D’11 VIVENDES, 2 
LOCALS I GARATGE A LA RIERA GAVARRA NÚMERO 3-5.  
 
Vista la instància presentada pel senyor Roger Ribas en nom i representació de la 
mercantil Tauro Estel S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
construcció d’edifici plurifamiliar d’11 vivendes, dos locals i garatge a la Riera 
Gavarra número 3-5. 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecte tècnic de data 12 d’abril de 2006, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat el Projecte Bàsic de referència pel qual es sol·licita llicència d’obres majors, i per 
tal d’ajustar-se a la normativa vigent, cal presentar les modificacions corresponents que 
incorporin els punts següents: 
 Delimitar gràficament l’ARM (10,00 m) marcant els punts d’aplicació (art. 21.6.2 NNSS). 
 Justificar l’alçada reguladora de la planta baixa (mínima de 3,00 m i 4,00 m màxima) Art. 
29.2 NNSS. 
 Dins de la solució de coberta inclinada, l’espai sotacoberta quedarà definit pel gàlib 
màxim definit per la normativa, considerant: 
o La col·locació del carener en el punt mig d’aquest gàlib. 
o Les obertures no podran crear volums emergents del pla inclinat de la coberta. 
 Nogensmenys, s’haurà de presentar un estudi de la coberta en funció de l’illa, en que 
les parets mitgeres vistes tindran tractament de façana d’acord amb els materials de la 
façana principal. 
 Justificar l’acompliment de l’evacuació separativa d’aigües directament a carrer i per 
sota vorera amb un a platina metàl·lica. 
 Marcar gràficament que els voladissos des de la rasant del carrer, serà de 3,30 m en 
aquells que volin directament sobre ella (art. 21.8. NNSS). 
 L’alçada mínima de l’aparcament serà de 2,40 m en el punt més desfavorable entre 
elements resistents (art. 11 Ordenança Municipal sobre Llicències d’Aparcaments). 
 Justificar l’acompliment de la ventilació de l’aparcament. 



 
 

 

 Fitxes justificatives de l’acompliment del Decret d’Habitabilitat. 
 
D’altra banda, s’haurà: 
 
 Aportar Projecte Executiu i de Telecomunicacions abans de l’inici de les obres. 
 Recordar que l’art. 77.4 del ROAS disposa que: “En cap cas s’atorgarà llicència d’obres 
sense la concessió prèvia o simultània de la relativa a la activitat”. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud demandada, mentre no s’aportin 
les rectificacions demanades”. 

 
Atès que en data 22 de juny d’enguany, l’arquitecte redactor del projecte presenta 
nova documentació amb les modificacions marcades pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès pel tècnic municipal de data 7 de juliol manifestant que: 
 

“Examinat el Projecte Bàsic de referència pel qual es sol·licita llicència d’obres majors, i a la 
vista de les modificacions proposades pel tècnic redactor, aquest acompleix de forma 
genèrica la normativa d’aplicació. Tot i entenent que aquesta documentació complementària 
comportarà afegir-hi aquestes modificacions amb la substitució o inserció dels plànols pels 
seus homònims segons la següent relació. 
 
 Plànols modificats: 1B, 2, 2B, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 
 
D’altra banda en data 03.07.2006, s’aporta Projecte de Telecomunicacions. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la petició d’obres majors, condicionada a que 
abans de l’inici de les obres s’aporti Projecte Executiu el qual haurà d’incorporar els plànols 
modificats en el Bàsic”. 

 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia 608/2006, de data 13 de juliol, ha estat 
atorgat el permís d’instal.lació municipal preceptiu i previ a la concessió de la 
llicència d’obres.  
 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 13 de juliol 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, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció de l’acord següent: 



 
 

 

  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Tauro Estel, S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar d’11 
vivendes, dos locals i garatge a la Riera Gavarra número 3-5, d’acord al projecte 
modificat de l’arquitecte Francesc Bassas 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 vint-i-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb noranta-
nou cèntims (21.322,99 €); per taxes urbanístiques la quantitat de sis mil cent vint-i-
quatre euros amb vint-i-set cèntims (6.124,27 €) i per drets de connexió a 
clavegueram l’import de tres-cents noranta euros (390,00 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de deu mil sis-cents seixanta-
un euros amb quaranta-nou cèntims (10.661,49 €) en concepte de garantia pels 
valors urbanístics en risc i la quantitat de sis mil dos-cents quaranta-tres euros amb 
noranta-vuit cèntims (6.243,98 €) 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 tècnic la llicència d’obres resta 
condicionada a que abans de l’inici de les obres s’aporti el projecte executiu el qual 
haurà d’incorporar els plànols modificats en el bàsic. 
 
4.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA MRC PER A LA 
REFORMA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL NÚMERO 
xx DEL CARRER VALL. 
  
Vista la instància presentada per la senyora MRC, en nom i representació d’ella 
mateixa, per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al número xx del 
carrer Valll. 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecte tècnic de data 13 de juliol de 2006, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisat el Projecte de referència i atès que l’actuació existent a la finca esmentada està 
grafiada a les NNSS com a edifici d’interès històric o arquitectònic  i que segons el Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic (aprovat provisionalment 
25.05.2006) en que l’immoble té un nivell de protecció: BCIL - Bé cultural d’interès local.  
 
Atès que l’art. 19 dels NNSS per tal de fer qualsevol actuació als edificis protegits,  serà 
necessari l’informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(Patrimoni Cultural Català, Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993). 
 
Però que segons la proposta presentada en cap cas s’intervé sobre l’element protegit 
(façana) i que aquesta acompleix de forma genèrica la normativa d’aplicació. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la petició de llicència d’obres majors”. 

 



 
 

 

Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 13 de juliol 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, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció de l’acord següent: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora MRC en nom i representació 
d’ella mateixa, per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al número 
xx del carrer Vall, d’acord al projecte de l’arquitecte Jordi Julian Gené, 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 quatre mil cent setze euros amb seixanta cèntims 
(4.116,60 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents vint-i-vuit eruos amb 
vuitanta-vuit cèntims (228,88 €).  
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de dos mil cinquanta-vuit euros 
amb trenta cèntims (2.058,30 €) en concepte de garantia pels valors urbanístics en 
risc i la quantitat de cent cinquanta-set euros amb quaranta-set cèntims (157,47 €) 
en concepte de fiança per residus de la construcció. Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat.  
 
4.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR DSVPER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AL SOLAR UBICAT A VIA 
CANNETUM NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor DSV, en nom i representació d’ell mateix i 
d’IRC, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’habitatge 
unifamiliar al solar ubicat a Via Cannetum número xx 
  
Vist l’informe emès per a l’arquitecte tècnic de data 11 de juliol de 2006, el 
contingut del qual és: 



 
 

 

 
“Havent examinat el projecte bàsic i executiu referenciat i consultat les Normes Subsidiàries 
de Planejament vigents, així com la modificació puntual PP Can Salat-Busquets aprovat 
27.09.2002 i atès que s’adapta a la normativa vigent, nogensmenys s’informa que: 
 
L’adreça i numeració del present projecte es correspondrà amb: Via Cannetum, xx 
 
En conseqüència s'informa favorablement la sol·licitud de llicència d'obres, que quedarà 
condicionada a: 
 
S’haurà d’incorporar dins de les instal·lacions l’evacuació separativa de les aigües pluvials i 
fecals. Sense que es pugui connectar l’evacuació de la piscina a la red d’aigües fecals.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 13 de juliol 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, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció de l’acord següent: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors IIRC i DSV, en nom i 
representació d’ells mateixos, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al solar 
ubicat a Via Cannetum número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte David Sainz 
Viladecans, 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 d’onze mil set-cents vint-i-nou euros amb quatre 
cèntims (11.729,04 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de mil quatre-cents 
setze euros amb setanta-dos cèntims (1.416,72 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cinc mil vuit-cents seixanta-
quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (5.864,52 €) en concepte de garantia pels 
valors urbanístics en risc i la quantitat de mil sis-cents vuitanta-un euros amb 
seixanta cèntims (1.681,60 €) 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 tècnic la llicència d’obres resta 
condicionada a que s’haurà d’incorporar dins de les instal.lacions, l’evacuació 
separativa de les aigües pluvials i fecals, sense que es pugui connectar l’evacuació 
de la piscina a la xarxa d’aigües fecals. 
 
5.- RATIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ A LA SOCIETAT INVERMERCURY, S.L. 
DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER A L’EXERCICI DE 
L’ACTIVITAT D’APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES AL NÚM. 6 DE LA 
RIERA GAVARRA. 
 
En data 1.12.05, el Sr. Lluís Turró Nualart, en nom i representació de la mercantil 
INVERMERCURY, SL, presentà davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la 
documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal 
ambiental per a la legalització de l’activitat d’aparcament públic de vehicles 
automòbils a ubicar al número 6 de la Riera Gavarra,  d’aquesta població. 
 
Tot seguit es va procedir a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons 
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament aprovat 
per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l’Ordenança reguladora de la 
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
(OA). 
 
En data 9.01.06, l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Anna Martín i Massó, emet el 
certificat de compatibilitat urbanística del projecte presentat amb el planejament. 
 
Mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 16.01.06 es va resoldre incoar l’expedient 
núm. 74/2005, tramitat a nom de la mercantil INVERMERCURY, SL. 
  
En data 02/11/05 l’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal 
per un termini de 20 i 10 dies respectivament, sense que es presentés cap 
al·legació, tal i com es desprèn del certificat emès pel Secretari, en data 29.03.06. 
 
En data 4.04.06, d’acord amb el procediment establert en les normes esmentades, 
es va donar trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme perquè 
emetés l’informe preceptiu, en el termini d’un mes. Tanmateix es requerí el seu 
pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés 
sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació 
presentada. 
 
En data 26.06.06, es rep l’avançament de l’informe preceptiu favorable, emès  pel 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
En data 28.06.06, i un cop examinada la documentació presentada, l’enginyer 
municipal, Sr. Lluís García Juli, emet informe en el que manifesta que l’activitat 



 
 

 

que es pretén instal·lar és susceptible de poder acomplir amb les condicions 
establertes a la legislació vigent. 
 
En data 3.07.06, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 580/2006, es va resoldre 
concedir a la societat INVERMERCURY, SL la llicència ambiental municipal (tipus 
B) per a l’exercici de l’activitat d’aparcament públic de vehicles automòbils a ubicar 
al número 6 de la Riera Gavarra,  d’aquesta població, concessió que havia de ser 
ratificada per la propera Junta de Govern Local de l’Ajuntament. 
 
En data 10.07.06, el Sr. Lluís Turró Nualart, en nom i representació de la societat 
INVERMERCURY, SL, presenta un escrit, registrat amb el número 4137, en virtut 
del qual sol·licita la reconsideració de les mesures 28 i 29 recollides en el Decret 
d’alcaldia núm. 580/2006. 
 
En data 12.07.06, l’enginyer municipal emet l’informe que es transcriu a 
continuació: 
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. Lluís Turró Nualart, en nom i representació de 
INVERMERCURY SL, sol·licitant que es reconsiderin les mesures correctores números 28 i 
29 imposades en la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat d’aparcament 
públic per a 433 places, al carrer de la Riera Gavarra núm. 6, d’aquesta localitat, i 
analitzades novament les característiques de l’activitat així com la justificació tècnica que 
acompanya a la instància referenciada, el tècnic que subscriu en considera el següent: 
 
La mesura correctora 28, que figura en el punt Segon de la Resolució adoptada per l’Alcaldia 
en data 3 de juliol de 2006 (Decret 580/2006) diu el següent: “Els aparells de ventilació 
hauran de suportar una temperatura de 400°C durant un mínim de 2 hores”. 
 
Aquesta mesura havia estat establerta partint de l’exigència de la NBE-CPI-96 que en el seu 
article G-18 estableix els requisits als que s’han d’ajustar les ventilacions forçades. Sí que és 
cert que l’article esmentat fa referència a la ventilació de fums en cas d’incendi i no a la 
ventilació general de l’aparcament la qual està regulada pel la reglamentació de baixa tensió. 
 
En conseqüència, i atès que es justifica l’existència d’una superfície de ventilació de fums 
superior a la requerida per la NBE-CPI-96 la mesura en qüestió podria deixar-se sense 
efecte. No obstant, el tècnic que sotasigna recomana que en el possible s’acompleixi amb 
l’esmentada mesura malgrat  no sigui exigible d’acord amb la normativa vigent. 

 
La mesura correctora número 29 diu: “Disposició de polsadors d’alarma a menys de 25 
metres de qualsevol punt”. De forma anàloga a l’indicat per a la mesura 28, si bé en la NBE-
CPI-96 no hi figura expressament la obligació de disposar polsadors el tècnic que sotasigna 
atenent a l’ús públic que ha de tenir l’aparcament els entén convenients. No obstant, i atès 
que presumiblement l’aparcament disposarà de personal, també es podria deixar sense 
efecte aquesta mesura per bé que es recomana igualment que es disposin polsadors 
d’alarma. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior criteri. 

 
Vist l’expedient de referència, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui 
l’acord següent: 
 
PRIMER.- Ratificar la concessió de la llicència ambiental municipal (tipus B) a la 
societat INVERMERCURY, SL, per a l’exercici de l’activitat d’aparcament públic de 
vehicles automòbils a ubicar al número 6 de la Riera Gavarra,  d’aquesta població, 



 
 

 

condicionada al compliment de les determinacions recollides en el Decret 
d’alcaldia núm. 580/2006. 
 
SEGON.- Deixar sense efecte les mesures correctores 28 i 29 recollides en el 
Decret d’alcaldia núm. 580/2006, de data 3 de juliol, bo i recomanant, en el 
possible, el seu acompliment, malgrat no siguin exigibles d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
6.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA PAVIMENTACIÓ AMB GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL. 
 
Vista la resolució PRE/2255/2006, de 4 de juliol, per la qual s’apoven les bases per 
a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels 
camps poliesportius de Catalunya en el període 2007-2008, 
  
Vista la resolució PRE/2276/2006, de 4 de juliol, per la qual es convoca concurs 
públic per a la concessió de subvencions per a la pavimentació amb gespa 
artificial dels camps poliesportius de Catalunya en el període 2007/2008. 
  
Atès que, d’acord amb l’article 3.2.n) del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, un dels principis rectors de la 
política esportiva de la Generalitat de Catalunya és el de planificar i programar una 
xarxa equilibrada d’instal.lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu 
del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d’iniciatives, per 
aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equipaments i els 
materials destinats a la pràctica esportiva. 
 
Atès el Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
Atès que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar, té fixat com a un dels 
principals objectius, que el nostre municipi pugui disposar d’unes instal·lacions 
esportives amb les millors condicions possibles i, el Camp Municipal de Futbol és 
una de les instal·lacions esportives més antigues de la nostra població. Cal 
destacar que el Club Futbol Canet es va fundar l’any 1.919 i que el futbol és un 
esport amb una forta tradició a la nostra vila, cosa que fa que sigui important 
millorar les instal.lacions on es practica i col.locar gespa artificial en aquest camp.  
 
Vist el pressupost relatiu a la instal.lació de gespa artificial el qual puja un import 
de  SIS CENTS VINT-I-SIS MIL CENT SEIXANTA-QUATRE AMB UN CÈNTIM 
D’EURO (626.164,01 €). 
 
Atès el que diposen les bases generals – Annex 1 , de la referida resolució 
PRE/2255/2006, de 4 de juliol, les quals en el seu apartat 10.3 fixen que la 
participació del Consell Català de l’Esport en l’obra a subvencionar és, com a 
norma general, del 33% del pressupost modulat de l’actuació. 
 
Per tot l’exposat la Regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern prengui els 
següents acords: 



 
 

 

 
ÚNIC.- Sol·licitar una subvenció de DOS CENTS SIS MIL SIS CENTS TRENTA 
QUATRE AMB DOTZE EUROS (206.634,12 €), corresponents al 33% del 
pressupost total de l’obra de pavimentació amb gespa artificial del Camp Municipal 
de Futbol de Canet de Mar,  al Consell Català de l’Esport del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.- ATORGAMENT SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA 1/2006 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre la taula aquest 
punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
CORRESPONENT AL SUPORT ECONÒMIC PEL FINANÇAMENT DELS 
EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va signar el conveni marc de 
cooperació administrativa 2005-2008 entre el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família. 
 
Atès que hem rebut notificació de l’acord del Ple del Consell Comarcal del 
Maresme celebrat en data 16 de maig de 2006, mitjançant el qual s’aprova el 
mòdul de distribució i els criteris generals i específics per al finançament dels 
Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP), pel qual se’ns concedeix un 
suport econòmic de: 
 

12.607,03 € per 37,5 h setm. de treball de Treballador Social 
12.607,03 € per 37,5 h setm. De treball d’educador Social 
  8.594,51 € per 1.826 h anuals de SAD 

 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui 
els acords següents:   
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Maresme en 
matèria de suport econòmic pel finançament dels EBASP, per un import de 
12.607,03 €. pel treball de Treballador Social, 12.607,03 € pel treball d’Educador 
Social i 8.594,51 € pel SAD. 
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació al Consell Comarcal del Maresme. 
 



 
 

 

9.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL SUPORT 
DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE BENESTAR SOCIAL EN L’ÀMBIT DELS 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al 
qual l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 25 de maig de 2006 mitjançant el qual s’aprova l’actualització 
per al 2006 del conveni marc en matèria de suport a les polítiques locals de 
Benestar Social en l’àmbit dels serveis socials d’atenció primària, pel qual se’ns 
concedeix un suport econòmic de 11.186,10 €.  
 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui 
els acords següents:   
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en 
matèria de suport a les polítiques locals de Benestar Social en l’àmbit dels serveis 
socials d’atenció primària per un import de 11.186,10 €. 
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació a l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona.   
 
10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL SUPORT 
ALS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al 
qual l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 25 de maig de 2006 mitjançant el qual s’aprova l’actualització 
per al 2006 del conveni marc en matèria de suport als serveis socials d’atenció 
domiciliària, pel qual se’ns concedeix un suport econòmic de 6.369,00 €.  
 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui 
els acords següents:   
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en 
matèria de suport a les polítiques locals de Benestar Social en l’àmbit dels serveis 
socials d’atenció domiciliària per un import de 6.369,00 €. 
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació a l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona.   



 
 

 

 
11.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL SUPORT 
A SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA EN L’ÀMBIT D’AJUTS PER A 
ACTIVITATS I SERVEIS DE BENESTAR. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al 
qual l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 
 
Atès que hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 25 de maig de 2006 mitjançant el qual s’aprova l’actualització 
per al 2006 del conveni marc en matèria de suport als serveis socials d’atenció 
primària en l’àmbit d’ajuts per a activitats i serveis de benestar, pel qual se’ns 
concedeix un suport econòmic de 2.500,00 €.  
 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui 
els acords següents:   
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en 
matèria de suport als serveis socials d’atenció primària en l’àmbit d’ajuts per a 
activitats i serveis de benestar 2.500,00 €. 
 
SEGON.- Comunicar la present acceptació a l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona.   
 
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 22.38 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari      L’alcalde, 
 
 
Marcel.lí Pons Duat     Joaquim Mas Rius 


