
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 D’OCTUBRE 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: 21:30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

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

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
 

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 baixes de tributs 
5) Atorgament llicències d’obres majors. 
6) Acceptació conveni en matèria de seguretat i salubritat a les platges 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
7) Aprovació estat de comptes de la Festa Major 2006 
8) Precs i preguntes 



  

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
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. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 9422 a 10155 ambdós inclosos, de la relació núm. 3406 del 
pressupost ordinari de la corporació, i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
de  2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i ordenar el pagament de les despeses de la relació de 
retencions de crèdit núm. 34/06 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost 
General de la Corporació, per import de 25.576,78 Eur.  
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.-APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 11 d’octubre  de 2006, per import de 
11.833,23  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 11 d’octubre de 2006, per 
import de 11.833,23 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. 
 
4.- APROVACIÓ BAIXES DE TRIBUTS 
 
Vistos els expedients de baixa i fallits de tributs, presentats per l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals 
d’aquesta Corporació, que es detalla: 
 
- BAIXES: 

 
Fra. 6025-6032 de data 280906, per import de   6.829,47 €. 

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

 
Fra. 6025-6032 de data 280906, per import de   6.829,47 €. 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 
 
5.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR CCV PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE QUATRE NAUS A LES PARCEL.LES 11,12,13 I 14 DEL 
SECTOR U7.  
  
Vista la instància presentada pel senyor CCV, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a la construcció de quatre 
naus a les parcel.les 11,12,13 i 14 del sector U7 industrial, Riera d’en Misser 
número 16 bis, 18, 20, 22. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 4 de setembre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Vistes les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar amb data d’aprovació 
13.02.1991 i el Pla Parcial: Sector U7 Industrial (Text Refós) amb data 16.10.2002. 
 
 L’adreça i numeració es correspon amb: 
 
 Parcel·la 11: Riera d’en Misser, 22 
 Parcel·la 12: Riera d’en Misser, 20 
 Parcel·la 13: Riera d’en Misser, 18 
 Parcel·la 14: Riera d’en Misser, 16 



  

 
Vist el Projecte Bàsic i Executiu pel qual es sol·licita llicència d’obres majors i que aquest 
s’ajusta a la normativa vigent. 

 
Revisat el Document de l’Estudi Unitari del Tractament de Façanes en front a carrer 
segons l’art. 14 del Pla Parcial del Sector U7 en que tots el propietaris del rengles 
constituïts per les parcel·les: 4, 5, 6, 7 i 8 i per les parcel·les: 9, 10, 11, 12, 13 i 14, donen 
conformitat al citat Document tot i ser dos unitats constructives. 
 
S’informa que la construcció de les parcel·les 11, 12, 13 i 14 s’hauran de fer en base a 
aquest Document, així com la resta de les finques. I que el mateix es considera suficient. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud demanada. 
 
Es recorda que si es demanés l’activitat això comportarà sol·licitud de llicència municipal 
ambiental” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 29 de setembre 
de 2006, condicionada a la liquidació de l’import corresponent a la taxes per 
ocupació privativa de domini públic. 
  
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
de 14 de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor CCV, en nom i representació d’ell 
mateix, per a la construcció de quatre naus a les parcel.les 11, 12, 13 i 14 del 
sector U7 industrial, Riera d’en Misser número 16 bis, 18, 20 i 22, d’acord al 
projecte de l’arquitecte Francesc Vilanova Solà, 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 dotze mil cent vuitanta-sis euros amb trenta-set 
cèntims (12.186,37 €); per taxes urbanístiques la quantitat de tres mil set-cents 
setanta-un euros amb seixanta cèntims (3.771,60 €) i per drets de connexió a 
clavegueram cent vint euros (120,00 €). 



  

  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de sis mil noranta-tres euros 
amb dinou cèntims (6.093,19 €) en concepte de garantia pels valors urbanístics 
en risc i la quantitat de dos mil vint-i-tres euros amb noranta-tres cèntims 
(2.023,93 €) en concepte de fiança pel residus de 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’article 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl haurà de liquidar taxes d’ocupació de la via pública per 
un import de set-cents vuitanta euros (780,00 €), prèviament a l’entrega de la 
llicència d’obres. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic, es recorda que si es demanés 
l’activitat per les naus comportarà la sol.licitud de llicència municipal ambiental. 
 
6.- ACCEPTACIÓ CONVENI EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUBRITAT A 
LES PLATGES ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR. 
 
Atesa la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
26 de maig del 2006 per la que s’aprova el model de minuta de conveni de 
col·laboració en matèria de seguretat i salubritat a les platges, que s’inscriu dins 
l’àmbit del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
(XBMQ2004-2007).  
 
Atès que en el mateix conveni s’ha aprovat l’aportació de la Diputació amb un 
suport econòmic de 19.918.17 EUR.  
 
De conformitat amb la proposta de la regidoria de sanitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar 
i la Diputació de Barcelona , Àrea de Salut Pública i Consum, que es transcriu a 
continuació:  
 

CONVENI EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUBRITAT A LES PLATGES ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
A la ciutat de Barcelona, 26 de maig de 2006 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Margarita Dordella i Cirera, Presidenta Delegada de l’Àrea de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, que actua en representació 
d’aquesta en virtut de la competència que té delegada, i assistida pel Sr. Josep Ma. 
Esquerda i Roset, Secretari de la Diputació de Barcelona, que dóna fe d’acord amb 
l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 



  

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde President de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, a qui assisteix el Secretari/a de dita Corporació. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal necessària per atorgar el present 
conveni, i com antecedents, 
 
E X P O S E N 
 
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL), els municipis per a la gestió de les seves competències, poden promoure tota 
classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Així mateix, tenint en compte el que estableix l’esmentada LRBRL i el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Reial Decret 2/2003, de 28 
d’abril (TRLMC), en els articles 25.2.h) i 66.3.h) respectivament, una de les matèries 
sobre les que els municipis han d’exercir competències és la protecció de la salubritat 
pública. 
 
Per altra banda, l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, estableix dins 
de les competències municipals el mantenir les platges i llocs públics de bany en les 
degudes condicions de neteja, higiene i salubritat. 
 
En virtut dels articles 36 LRBRL i 88 del TRLMC, és competència de la Diputació de 
Barcelona l’assistència i cooperació jurídica, tècnica i econòmica als municipis per a la 
prestació dels serveis que li són propis. 
 
Tant la citada LRBRL en el seu art. 57, com el TRLMC i el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, preveuen que 
aquesta cooperació tècnica, econòmica i administrativa entre les diverses administracions 
es pot realitzar sota la forma de convenis administratius. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 29 de gener de 2004 ha aprovat el 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (XBMQ), el qual 
constitueix un instrument que ha de presidir les relacions específiques de col·laboració i 
cooperació recíproca entre aquesta Corporació, els municipis del seu territori, i altres 
entitats locals en el seu cas, mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
 
L’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, des de l’any 1996 ve 
desenvolupant un Programa denominat “Higiene i Seguretat a les platges”, amb l’objectiu 
de dotar als ajuntaments costaners de la província de Barcelona de recursos materials i 
tècnics, per poder portar a terme les competències municipals de salvament i seguretat a 
les platges, i anualment ha anat adquirint material i elements o instal·lacions que ha cedit 
als Ajuntaments costaners.  
 
Actualment cadascun dels litorals evidencia unes necessitats de gestió i de prestació de 
serveis segons la tipologia i les problemàtiques que presenta, així com tot un altre conjunt 
de qüestions que envolten la gestió integral del litoral, per la qual cosa des del Servei de 
Salut Pública i Consum s’estableix una línia d’actuació per tal d’impulsar tècnicament i 
econòmica la gestió integral del litoral a través del Pla de la Franja Litoral de la Província 
de Barcelona.  
 
D’acord amb el text refós sobre delegació de competències i atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (refosa 2/2005), fet públic per decret de data 14 
de juny de 2005, correspon la competència a la Presidència en l’aprovació de convenis 
quan no superin els 60.000 euros. 
 
Per tot l’exposat, la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 26 de 
maig de 2006, ha acordat signar amb l’Ajuntament de Canet de Mar aquest conveni, el 



  

qual pretén regular els termes de la col·laboració d’ambdues parts en matèria de 
seguretat i salubritat a les platges d’acord amb el següent clausulat: 

 
P A C T E S 
 
PRIMER.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, signen aquest 
conveni de col·laboració en matèria de seguretat i salubritat a les platges, amb la 
finalitat de donar suport a les polítiques locals de protecció i promoció de la salut, dins 
d’aquest àmbit. 
 
Aquest objectiu estratègic implica vetllar no solament per la protecció del medi ambient 
sinó també per la protecció de la salut de les persones usuàries d’aquests espaïs d’ús 
públic. 
 
SEGON.- Que d’acord amb el contingut de l’esmentat objectiu i de la línia d’actuació 
establerta per l’Àrea de Salut Pública i Consum, així com la petició formulada pel referit 
ajuntament, s’acorda la realització de les activitats que es relacionen en l’ANNEX 
específic que acompanya a aquest conveni. 
 
TERCER.- La Diputació de Barcelona contribuirà al desenvolupament de les activitats 
figuren en dit annex, amb les aportacions que s’hi relacionen. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Canet de Mar resta obligat a fer esment de l'ajut de la 
Diputació de Barcelona en tota la documentació generada per l'activitat cooperada, en 
particular en els cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de propaganda utilitzats per 
donar-la a conèixer, així com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre 
mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d'acord amb la nova imatge 
aprovada per la mateixa, que inclou l'eslògan "xarxa de municipis"). 

 
CINQUÈ.- Les actuacions s’ajustaran i participaran dels criteris que es defineixin amb 
caràcter general com a paràmetres de qualitat per a les actuacions que es desenvolupin 
en desplegament del Protocol General. 
 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració en matèria de seguretat i salubritat a 
les platges s’ajustarà a les previsions del Protocol General XBMQ 2004-2007, i 
comprendrà des de l’1 de gener de 2005 al 31 de desembre del 2007. Anualment, 
s’efectuarà l’actualització de l’annex específic corresponent a dit exercici, on es detallaran 
les activitats que han d’efectuar les dues Corporacions i les aportacions a què es 
compromet la Diputació de Barcelona envers dit Ajuntament. 
 
SETÈ.- En tot el no previst en aquest conveni serà d’aplicació allò que conté el Protocol 
General XBMQ aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 29 de gener de 2004. 
 
VUITÈ.- En el supòsit que es suscitin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni 
es sotmetran als òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Barcelona. 
 
I perquè consti, i en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat i a un sol 
efecte, a la ciutat i data indicades a l’encapçalament.” 

 
SEGON.- Acceptar l’aportació econòmica de la Diputació per a l’any 2006 al 
conveni marc en matèria de Seguretat i Salubritat a les Platges, el qual s’inscriu 
dins l’àmbit del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per un 
import de DINOU MIL NOU CENTS DIVUIT AMB DISSET EUROS.  
 



  

7.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES DE LA FESTA MAJOR 2006 
 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes relatiu a 
l’organització de la Festa Major d’enguany, celebrada del 17 de juny al 16 de 
juliol de 2006, essent el detall d’ingressos i despeses de la mateixa el següent: 
 

INGRESSOS ................................................................ 9.853,26 

DESPESES  .................................................................... 108.932,14 

Orquestres i grups musicals .........................................   34.300,67 

Activitats infantils  .......................................................... 2.617,00 

Quinaires 2006 .............................................................. 1.958,44 

Festes populars i tradicionals ............................................ 12.079,56 

Nit màgica .................................................................... 12.812,69 

Correfoc .......................................................................... 3.487,82 

Pubilles ......................................................................... 3.650,77 

Arts visuals ...................................................................... 600,00 

Rierada .................................................................... 2.460,10 

Musclada .................................................................... 2.175,00 

Havaneres ..................................................................... 3.449,20 
Passejada 
nocturna ............................................................. 2.355,53 

Sant Cristòfol .............................................................. 413,32 
Infrastructura ................................................................ 26.572,04 

 
Atesa la necessitat i la conveniència de fixar l’aportació municipal en el 
finançament de les despeses generades a la Festa Major, de conformitat amb 
la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC:  ASSUMIR el dèficit general en l’organització de la Festa Major de 2006, 
per un import de noranta nou mil setanta-vuit euros i vuitanta vuit cèntims 
d’euro  (99.078,88 euros) autoritzant la despesa amb càrrec a la partida 
22607.451 del vigent pressupost.  
 



  

8.- 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 21:30 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 


