
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 2 D’OCTUBRE DE 2008 

 
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: 21.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

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

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Antoni Isarn Flores 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la Corporació, i assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Autorització pagament fraccionat cinquena quota obres urbanització 

polígon industrial 
4. Devolució garantia definitiva contracte prestació servei de grua per a la 

retirada de vehicles de la via pública 
5. Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la cessió 

d’ús d’un superfície de 935,35 m2 de la finca de l’EUTTP, per a la seva 
urbanització 



6. Ratificació Decret de l’Alcaldia Núm. 926/2008, de 18 de setembre 
7. Atorgament llicència municipal ambiental d’instal·lació per a l’exercici 

d’una activitat de centre esportiu a ubicar al rial Mas Figuerola, 2 de 
Canet de Mar 

8. Atorgament col·laboracions amb entitats culturals catalanes 
9. Relació de decrets des del dia 8 fins al 19 de setembre de 2008 
10. Precs i preguntes 

  
 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA 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 
17 de setembre de 2008 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 RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 2 d’octubre de 2008, per import de 
310.686,46 €, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 2 d’octubre de 2008 , per 
import de 310.686,46 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de factures núm. 9/08 de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet per import de 3.363,70 €. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008. 
 
QUART.- Comptabilitzar en el compte (413) “creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 2 per 
import de 6.479,25 €, fins la seva aprovació definitiva al pressupost, previ 
reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa.  
 



3.- AUTORITZACIÓ PAGAMENT FRACCIONAT 5A QUOTA OBRES 
URBANITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2007, 
va acordar aprovar definitivament els coeficients i el repartiment provisional de 
la 5a quota urbanística per al finançament de les obres d’urbanització del sector 
U7 “industrial”. 
 
Atès que la Sra. NSS, li correspon liquidar un import total de 10.843,35 € en 
concepte de 5a quota urbanística per al finançament de les obres d’urbanització 
del sector U7 “industrial”, com a adjudicatària de la parcel·la de resultat núm. 
27. 
 
Atès que la Sra. NSS, en data 4 d’abril de 2008, ha sol·licitat el fraccionament 
del pagament de l’esmentada quota en 3 pagaments mensuals, un a l’abril de 
2008, un altre a l’octubre de 2008 i l’últim a l’abril de 2009. 
 
Atès que les parcel·les de resultat queden afectades, amb caràcter real, al 
compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al 
sistema de cooperació i aquesta circumstància consta inscrita en el Registre de 
la Propietat, es considera que l’exigència prevista a l’article 48 del RD 
939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació, 
quant a la constitució de la garantia, ja és complerta. 
 
Vist allò que es disposa al RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament general de recaptació, en els seus articles 44 a 54, prèvia 
fiscalització, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. NSS, el fraccionament de pagament de la 5a 
quota urbanística per al finançament de les obres d’urbanització del sector U7 
“industrial”, corresponent a la parcel·la de resultat núm. 27 i que puja un import 
de 10.843,35 €, en la forma següent, amb expressió que correspon a cada 
termini: 
 
Data Import Interès  
15 d’octubre de 2008 5.421,68 € 7% 270,34 €
15 d’abril de 2009 5.421,67 € 7% 459,58€
    

10.843,35 €  729,92€
TOTAL A PAGAR: 11.573,27€  

 
SEGON.- S’adverteix, conforme preveu l’article 54 del RD 939/2005, de 29 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació, que la manca de 
pagament de fraccionament concedit donarà lloc a la seva exigibilitat per la via 
de constrenyiment, i en el cas de quotes fraccionades, en no pagar-se 
qualsevol d’aquestes en el termini que es concedeixi en l’esmentada via, es 



consideraran vençudes tota la resta de fraccions que pugui haver-hi, les quals, 
seran igualment exigides en via de constrenyiment. 
 



4.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI 
DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de setembre de 2005, 
va acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei de grua per a la 
retirada de vehicles, al Sr. FLC, pel preu cert i global de 48.000 €, IVA inclòs. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de setembre de 2007, 
va acordar prorrogar l’esmentat contracte pel temps indispensable que 
transcorri des de la seva finalització fins a la total tramitació del nou expedient 
de contractació. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d’abril de 2008, va 
acordar donar-se per assabentada de la resolució unilateral, per part del Sr. 
FLC, del contracte formalitzat en data 30 de setembre de 2005 i prorrogat per 
acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de setembre de 2007, 
per a la prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles. 
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars, en la seva clàusula 
XI.2, disposa que el termini de garantia serà de 3 mesos a comptar des de la 
data de recepció o conformitat. 
 
Atès que en l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 
d’abril de 2008, es disposa que l’esmentat termini comença a transcórrer a 
partir del 3 d’abril de 2008. 
 
Vist l’informe emès en data 17 de setembre d’enguany per l’inspector en cap de 
la Policia Local, Sr. Pere Nolla Aguilar tècnic d’esports, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

En Pere Nolla i Aguilar, Inspector en Cap de la Policia Local de Canet de Mar, 
mitjançant el present INFORMA què, en relació al contracte de prestació del 
servei de grua per part del Sr. FLC,  actualment no consta cap indici que faci 
pensar en l’existència de problemes imputables al mateix. 
 
Per la qual cosa, s’informa FAVORABLEMENT i es pot procedir a la devolució de 
la garantia de l’import de 1.920 euros. 

 
Atès que per part d’Intervenció s’ha donat la conformitat en l’esmentat retorn de 
garantia. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es 
disposa al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana, 
s’acorda per unanimitat: 
 



PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
corporació en data 29 de setembre de 2005, pel Sr. FLC i que puja un import de 
1.920,00 €. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la tresoreria municipal per 
tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI D’ÚS D’UNA SUPERFÍCIE DE 935,35 m2 DE LA 
FINCA DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE PUNT, PER A LA SEVA 
URBANITZACIÓ 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de 
Teixits de Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta inscrita a 
l’Inventari de Béns de la Diputació amb el codi F000075 i la naturalesa jurídica 
de bé de domini públic afecte al servei públic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha executat en l’actualitat un projecte 
per a la construcció d’un aparcament subterrani i un equipament comunitari en 
us terrenys també propietat de la Diputació sobre els que ja es va constituir en 
el seu moment un dret de superfície a favor de l’Ajuntament, amb la previsió 
d’urbanitzar la superfície ocupada per l’aparcament com a plaça pública i pista 
poliesportiva. 
 
Atès que la voluntat d’aquest Ajuntament és connectar la plaça urbanitzada 
amb el carrer Lluís Domènech i Montaner, mitjançant unes escales, després 
d’enderrocar el mur que separa aquestes zones, de forma que es pugui accedir 
a la plaça per dos llocs diferents i es pugui utilitzar la superfície sol·licitada com 
a part de la pista poliesportiva que es recuperarà en els actuacions 
d’urbanització. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació, 
mitjançant escrits de 18 d’abril i 19 de maig de 2008, disposar de determinades 
porcions de terreny de la finca de l’Escola de Teixits de Punt, propietat de la 
Diputació, per urbanitzar com a continuació de la plaça pública oberta a la 
ciutadania i de la pista poliesportiva esmentada. 
 
Atès que aquestes porcions de terreny es poden dividir en 5 sectors diferenciats 
(b, C, D, E i F), grafiats en el plànol adjunt al conveni que s’ha de signar, amb 
una superfície total conjunta de 935,35 m2 i amb les superfícies individuals 
següents: B, 218,05 m2; C, 117,00 m2; D, 65,81 m2; E, 208,73 m2; F, 325,76 m2, 
i que s’urbanitzaran conjuntament amb el sector G, de superfície 4.413,50 m2, 
atorgat mitjançant un dret de superfície a l’Ajuntament. 
 
Atès que els sectors objecte d’autorització d’ús no està previst que s’ocupin per 
part dels serveis de la Diputació. 
 
Atès que les actuacions previstes en aquests sectors suposen una millora 
considerable per al municipi i reverteixen directament en l’augment de la 



qaulitat de vida dels seus ciutadans i que la Diputació de Barcelona té com a 
una de les seves principals finalitats la de contribuir a la satisfactòria prestació 
dels serveis i les activitats per part dels municipis de la província. 
 
Atès que l’autorització d’ús té caràcter gratuït, de forma que no s’ha d’abonar 
cap contraprestació per a la utilització dels sectors propietat de la diputació de 
Barcelona. 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al 
compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives 
competències, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la 
cooperació i l’assistència actives que les altres administracions necessitin per a 
l’eficaç compliment de les seves activitats, amb relació als articles 5 i 10 de la 
mateixa norma i amb relació, així mateix, a l’article 144 del Decret legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
Atès el que disposa l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, normativa bàsica, pel que respecta 
a les autoritzacions sobre béns de domini públic, amb relació a la resta del 
Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i els 
drets de domini públic. 
 
Vist el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona per formalitzar 
l’autorització d’ús dels sectors esmentats de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt a favor d’aquest Ajuntament, el text literal del qual és el següent: 

 
 CONVENI 

 
E N T I T A T S   Q U E   I N T E R V E N E N: 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació 
d’aquesta, assistit del Sr. Jaume Miralles Via, secretari delegat en matèria de 
patrimoni.  
 
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de 
Canet de Mar, actuant en nom i representació d’aquest, assistit del Sr. Marcel·lí 
Pons i Duat, Secretari de l’Ajuntament, en ús de les facultats que li són 
conferides per l’article 92.3 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 



Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents 
 
A N T E C E D E N T S : 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta inscrita a l’Inventari de 
Béns de la Corporació amb el codi F000075 i la naturalesa jurídica de bé de 
domini públic afecte al servei públic. 
 
II. L’Ajuntament de Canet de Mar ha executat en l’actualitat un projecte per a la 
construcció d’un aparcament subterrani i equipament comunitari en uns terrenys 
també propietat de la Corporació sobre els que ja es va constituir en el seu 
moment un dret de superfície al seu favor, amb la previsió d’urbanitzar la 
superfície ocupada per l’aparcament com a plaça pública i pista poliesportiva. 
 
III. La voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar és connectar, més endavant, la 
plaça urbanitzada amb el carrer Lluís Domènech i Muntaner, retirant el mur i 
posant unes escales des del carrer, de forma que es pugui accedir a la plaça per 
dos llocs diferents, per l’indicat, i per la Riera de Gavarra, a més d’utilitzar la 
superfície sol·licitada com a part de la pista poliesportiva que es recuperarà en 
les actuacions d’urbanització, per a que pugui ser utilitzada pels nens de 
diferents edats. 
 
IV. L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008, 
disposar de determinades porcions de terreny de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, propietat de la Diputació, per procedir a la seva urbanització com a 
continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania i de la pista poliesportiva 
esmentada. 
 
V. Aquestes porcions de terreny es poden dividir en 5 sectors diferenciats (B, C, 
D, E i F), grafiats en el plànol que s’adjunta com a annex al present document, 
amb una superfície total conjunta de 935,35 m2 i amb les següents superfícies 
individuals: B, 218,05 m2; C, 117,00 m2; D, 65,81 m2; E, 208,73 m2; F, 325,76 m2, 
i que s’urbanitzaran  conjuntament amb el sector G, de superfície 4.413,50 m2, 
atorgat mitjançant un dret de superfície a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VI. En relació als sectors B, C, D, E i F, que la Diputació de Barcelona considera 
convenient donar suport a les activitats que realitza l’Ajuntament de Canet de 
Mar, autoritzant-li expressament l’ús d’aquestes superfícies. 
 
VII. Les actuacions que l’Ajuntament de Canet de Mar té previst dur a terme en 
els sectors B, C, D, E i F suposen una millora considerable per al municipi i 
reverteixen directament en un augment de la qualitat de vida dels seus ciutadans. 
 
VIII. Atès que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és 
contribuir a la satisfactòria prestació dels serveis i activitats per part dels 
municipis de la província, donant-los suport en tot allò que els calgui. 
 
Per donar suport a les finalitats que es volen assolir, ambdues parts, posades de 
mutu i comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, celebren 
el present conveni, segons els següents    



  
 P A C T E S: 
 
Primer: Objecte del conveni. 
 
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la 
finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, situada en aquest municipi, 
a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb el plànol que s’adjunta, 
per a la seva urbanització. 
 
La superfície total abasta un sector de 935,35 m2, repartits entre els sectors B 
(218,05 m2), C (117,00 m2), D (65,81 m2), E (208,73 m2) i F (325,76 m2), que serà 
urbanitzada  juntament amb el sector G, de superfície 4.413,50 m2. 
 
Segon: Durada, Vigència i Eficàcia. 
 
El present conveni estarà vigent durant un període de 4 anys, i serà eficaç des de 
la seva signatura, moment a partir del qual desplegarà tots els seus efectes. 
 
Tercer: Pròrroga. 
 
Una vegada finalitzat el període establert al pacte anterior, el conveni es 
prorrogarà de forma tàcita per anys naturals fins a un màxim de 10 anys, inclòs el 
termini inicial i les pròrrogues, si les parts no manifesten la seva voluntat de 
finalitzar el conveni amb una antelació mínima de tres mesos a l’acabament dels 
terminis pactats.  
 
Quart: Obres. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona el 
projecte d’urbanització de les obres que té previst realitzar en els sectors objecte 
d’autorització d’ús. La pertinent comunicació s’haurà de realitzar a l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona i, en tot cas, la 
realització d’aquestes obres anirà a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Cinquè: Subministraments continus. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es farà càrrec dels possibles subministraments 
continus que requereixin els sectors objecte del present conveni, així com de la 
seva vigilància i neteja.  
 
Sisè: Permisos i llicències. 
 
Si per a la realització de qualsevol obra de les previstes al pacte quart del 
present document fos necessària l’obtenció de la corresponent llicència d’obres, 
aquesta s’haurà de presentar davant l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
de la Diputació de Barcelona, essent un requisit imprescindible per a la validesa 
del present document. 
 
De la mateixa manera, tant pel que fa als documents esmentats com si fos 
necessària l’obtenció de qualsevol altre document com ara permisos, llicències o 
autoritzacions lliurades per altres administracions o ens públics, l’import 



corresponent dels mateixos anirà íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Setè: Despeses. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà les despeses que puguin originar-se en 
els sectors objecte del present conveni com a conseqüència dels manteniments o 
contractes propis de l’immoble i que siguin repercutibles.  
 
Vuitè: Limitacions. 
 
En cap cas l’Ajuntament de Canet de Mar podrà arrendar, cedir o traspassar de 
qualsevol altra forma o amb objecte diferent del previst, els sectors objecte del 
present conveni ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
 
Novè: Custòdia i Seguretat.  
 
La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels sectors 
a utilitzar exclusivament per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Desè: Reversió d’obres i millores. 
 
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització temporal del mateix, els 
sectors objecte del present conveni revertiran a la Diputació de Barcelona 
juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, restant obligat 
l’Ajuntament de Canet de Mar a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les 
instal·lacions, i d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell 
moment. 
 
Onzè: Pòlissa d’Assegurança. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o 
a les activitats dels usuaris dels sectors autoritzats, rescabalarà a la Diputació de 
Barcelona l’import dels danys i perjudicis que es puguin produir en les persones, 
els béns i els espais objecte del present conveni, sense perjudici que pugui 
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Canet de Mar inclourà dins de la seva 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, així com a la de danys materials, 
aquests espais per tal de cobrir els danys que per determinades causes es 
puguin produir sobre les persones i sobre els béns objecte del present conveni, i 
haurà de lliurar certificat de la companyia asseguradora amb la incorporació dels 
sectors a la corresponent pòlissa. 
 
Dotzè: Causes de Rescissió i Efectes. 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà 
rescindir unilateralment el present conveni abans del venciment del termini inicial 
pactat, mitjançant comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació a la data 
efectiva de rescissió de, com a mínim, tres mesos. 
 
Igualment, el conveni s’extingirà: 



 
A) Pel greu incompliment de les condicions establertes als presents pactes. 
 
B) Per la destinació dels sectors objecte d’autorització d’ús a finalitats que es 
considerin inadequades o suposin un perill evident per a l’estat de l’immoble, 
supòsit en el qual revertiran de forma automàtica a la Diputació de Barcelona. 
 
Tretzè: Naturalesa del conveni. 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu 
i contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili de la Diputació 
de Barcelona que siguin competents. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta de conveni d’autorització d’ús d’una superfície de 
935,35 m2, de la finca de l’Escola de Teixits de Punt a favor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, dividida en cinc porcions diferenciades de terrenys, 
denominades B, C, D, E i F, d’acord amb el plànol que s’adjunta al conveni 
esmentat. 
 
SEGON.- Aquest acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que se celebri. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a l’efecte 
oportú. 
 
6.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 926/2008, DE 18 DE 
SETEMBRE DE 2008 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia Núm. 926/2008 de data 18 de setembre de’enguany, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 926/2008, de 18 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Atès que la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya atorga 
subvencions excloses de concurrència pública per l’any 2008 per a ens locals. 
 
Atès que l’Àrea de Joventut ha elaborat el projecte Masoveria, mou-te per a la 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que ofereix la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat, RESOLC: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de la Presidència, Secretaria de Joventut de 
la Generalitat, una subvenció exclosa concurrència pública de 8.000 € per poder 
realitzar el projecte  Masoveria, mou-te.  
 



SEGON.-  Facultar al Sr. Rafael Dulsat i Ortiz, regidor de Joventut, per subscriure 
els documents que siguin necessaris. 
 
TERCER.- Que la Junta de Govern Local ratifiqui aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que celebri.  

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar en tots els seus termes el contingut del Decret de l’Alcaldia 
Núm. 926/2008, de data 18 de setembre de 2008. 
 
7.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 941/2008, DE 23 DE 
SETEMBRE 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia Núm. 941/2008 de data 23 de setembre d’enguany, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

 Decret  941/2008 de data 23 de setembre, de l’Alcaldia 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 331/2008, de 3 d’abril, s’incoà expedient 
sancionador al Sr. JAC, en la seva qualitat de propietari del gos potencialment 
perillós, de raça American Staffordshire, pels fets ocorreguts a la via pública el 
dia 8.3.08, consistents en permetre que l’al·ludit gos de la seva propietat voltés 
sol i sense morrió per la riera Buscarons d’aquesta localitat i agredís un altre gos 
de la raça Dàlmata, provocant-li diverses ferides i lesions, així com pels anteriors 
fets ocorreguts el dia 12.07.07, a la mateixa riera de Buscarons de la localitat, 
que el mateix gos n’agredí un altre de la raça Cocker, mossegant-li el clatell. 
 
Atès que amb anterioritat el mateix gos ja havia protagonitzat, com a mínim, un 
altre acte de violència canina, en data 14.2.04, quan agredí a Premià de Mar un 
altre gos, causant-li la mort, circumstància que comportà l’obertura de les 
corresponents diligències judicials.  
 
Atès que les anteriors actuacions constitueixen infraccions molt greus, en els 
termes de l’article 23.3 e) de l’ordenança municipal reguladora de la tinença i de 
la protecció dels animals, publicada en el BOP número 279, de data 22.11.06, 
per bé que, d’acord amb l’article 13.2 a) i d) de la Llei estatal 50/1999 de 23 de 
desembre,  tindran la consideració d’infraccions administratives greus, entre 
altres, deixar sense lligar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o extraviament i trobar-se el 
gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb 
cadena. 
 
Atès que la mateixa qualificació d’aquestes infraccions com a greus és la que 
utilitza l’article 7.3 e) de la llei autonòmica 10/1999 de 30 de juliol, segons el qual 
són infraccions greus portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies 
públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espais públics en 
general, per bé que aquesta darrera llei estableix, en el seu article 11.1, uns 
límits de les sancions a aquestes infraccions, d’entre les 25.000 i les a 250.000 
pta. ( 150,25 € fins a 1.502,23 €), mentre que d’acord amb l’article 13.5 de la 
50/1999, aquestes mateixes infraccions es sancionaran amb una multa de 
50.001 fins a 400.000 pta. (300,51 € fins a 2.404,05 .- €) i d’acord amb l’article 24 



de l’ordenança municipal amb una multa per import de 1.502,53.- € a 30.050,61.- 
€. 
 
Atès que els imports de les sancions, en funció de la qualificació de les 
corresponents infraccions, cal que sigui simultàniament temperat pels principis de 
tipicitat i de jerarquia normativa, que obliguen aquesta Administració a qualificar 
les infraccions comeses com a greus i no com a molt greus, i a limitar el seu 
import al límit màxim que, per aquests tipus d’infraccions, fixi la norma estatal o 
autonòmica.  
 
Atès que són responsables d’aquestes infraccions les persones que hagin 
participat en la seva comissió, per acció o omissió; en el nostre cas, el senyor 
JAC, en qualitat de propietari del gos i per permetre passivament que es 
produïssin tots els  episodis d’agressió amb violència que són objecte del present 
expedient sancionador. 
 
Atès que l’òrgan competent per resoldre l’expedient és la Junta de Govern Local, 
per delegació del ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’acord adoptat per 
aquest darrer òrgan en sessió ordinària del dia 28.09.6. 
 
Atès l’article 11 de la Llei autonòmica 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, el qual estableix que per tal de 
graduar les sancions s’ha de tenir en compte, entre d’altres, la transcendència 
social i el perjudici causat per la infracció comesa.  
 
Atès, d’altra banda, que amb la incoació del present expedient sancionador es 
procedí al comís del gos, com a mesura cautelar, prèvia obtenció de l’autorització 
judicial d’entrada al domicili del seu propietari, en els termes de la interlocutòria 
del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, trobant-se aquest 
actualment reclòs a les dependències de la gossera comarcal, per la qual cosa, 
al dia de la data, no existeix cap mena de perill que pugui continuar mossegant a 
la via pública. 
 
Vist l’article 45.2 del Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de protecció dels animals, el qual estableix que la imposició 
de  sancions per la infracció de les disposicions establertes en l’esmentada 
norma amb rang de llei pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció, sense perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar, 
a criteri de l’autoritat actuant, en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o 
d’interposar la denuncia. 
 
Vist l’article 47.5 del mateix text legal, segons el qual les despeses ocasionades 
pel comís i de les actuacions que hi estiguin relacionades van a compte de la 
persona causant de les circumstàncies que l’han determinat. 
 
Vist l’article 14 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, segons el qual l’Administració, 
mitjançant els seus agents, pot comissar els animals objecte de protecció en el 
mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions 
d’aquesta Llei.  Aquest comís té caràcter preventiu fins a la resolució de 
l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la 
destinació final que s’ha de donar als animals comissats, i les seves despeses i 
les actuacions relacionades amb el comís són a compte de qui comet la infracció. 
 



Vist l’article 9.2 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, segons el qual els 
propietaris, criadors o prenedors d’animals potencialment perillosos tindran 
l’obligació de complir totes les normes de seguretat ciutadana establertes a la 
legislació vigent, de manera que garanteixin l’òptima convivència d’aquests 
animals amb els sers humans i s’evitin molèsties a la població. 
 
 Vist l’informe de la Sra. VCG, veterinària etòloga, col·legiada amb el número 
2310, el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 
“El gos Bob, American Stanfford de 5 anys, mascle no castrat amb número de 
xip: 985120021221583  propietat del senyor JA, ha estat visitat el dia 23 de juny 
del 08 en el “Centre D’Acollida del Maresme”. 
 
Després de l’observació del gos en el centre i de les dades ofertes pel seu 
propietari, podem diagnosticar, que el gos mostra una conducta agressiva cap 
als altres gossos mascles (agressivitat intrasexual). 
  
Aquest tipus d’agressivitat no es pot tractar, si entenem per tractament 
aconseguir que el gos estant en llibertat i sense morrió, mai mes es torni a 
barallar amb un altre mascle. Sols podem amb una educació, millorar 
l’obediència del gos cap al propietari, de manera que passegi ignorant als altres 
gossos mascles. Això si, sempre lligat i amb morrió.  
 
L’eutanàsia del gos no seria necessària si el propietari sempre es fa responsable 
durant tota la vida del gos, de treure’l a zones públiques o zones on pot trobar-se 
amb altres gossos, lligat i amb morrió. De no fer-ho d’aquesta manera, es podria 
tornar a repetir un accident d’agressió sobre un altre gos mascle. 
 
Pel què fa referència a la seva conducta cap a les persones, el dia de la visita, el 
23 de juny 08, el gos no va mostrar cap conducta agressiva envers a les 
persones que han estat durant la valoració del gos (persones del centre 
d’acollida), ni el propietari ens explica cap conducta agressiva cap a persones. El 
gos es deixa tocar i manipular per nosaltres hi ha fet el mateix per les persones 
del centre d’Acollida, tot persones adultes.” 
 
Atès que, tots i els episodis de violència precedents, es tracta del primer 
expedient sancionador incoat al senyor JAC per part dels òrgans municipals 
d’aquest Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant decret 576/2008 de 5 de juny, la Tinència d’Alcaldia de 
Sanitat resolgué no restituir el gos de raça American Staffordshire, al seu 
propietari senyor JAC - que actualment es troba decomissat a la gossera 
comarcal- fins que no acredités davant l’Ajuntament els requisits indispensables 
per a l’obtenció de la corresponent llicència i per la seva inclusió en el cens de 
gossos potencialment perillosos (Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
la tinença d’animals potencialment perillosos). 
 
Atès que mitjançant decret 669/2008 de data 1 de juliol, la Tinència d’Alcaldia de 
sanitat resolgué ratificar la resolució de data 05.06.08, per la qual cosa el senyor 
JAC havia d’aportar la següent documentació: 
 
 un certificat d’aptitud psicològica al dia de la data. 



 la renovació de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que 
puguin ser causats per animals de la seva propietat. 
 declaració responsable de no haver estat sancionat per cap Administració 
pública per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que en el mateix decret se li comunicà, que el certificat de no haver estat 
condemnat per delictes d’homicidis, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la 
salut pública, d’associació amb banda armada o narcotràfic, es demanaria d’ofici 
des d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que la proposta de resolució de la instructora de l’expedient sancionador 
que té incoat el senyor JAC, elevava a definitiu el comís de l’esmentat gos, 
mentre i tant el senyor JAC no hagués aportat en aquest Ajuntament la següent 
documentació: 
 
 la que acredités la realització de l’educació especial del gos per tal de 
millorar la seva obediència cap al propietari, de manera que passegi ignorant als 
altres mascles, expedida pels serveis d’etologia d’una clínica veterinària 
homologada. 
 
 declaració responsable del seu titular, senyor JAC, en la qual es 
comprometi a no tornar a passejar el gos sense morrió i sense cadena, de 
conformitat amb l’article 9.2 de la llei 50/99 de la llei d’animals potencialment 
perillosos, i a no cedir-lo a tercers que no garanteixen el compliment de les 
al·ludides prevencions. 
 
 la que permeti la inscripció de l’al·ludit gos en el cens de gossos 
potencialment perillosos, havent de realitzar-se aquesta inscripció prèviament a 
la restitució del gos al seu propietari, en els termes, requisits i condicions 
establertes en el Decret de la Tinència d’Alcaldia de Sanitat número 669/2008, de 
data 1 de juliol de 2008.  
 
Atès que a la mateixa proposta, la instructora de l’expedient sancionador 
proposava imposar al senyor JAC, amb DNI número xxxxxxx, en la seva qualitat 
de propietari del gos objecte de la denúncia, una sanció per un import de 2.000 € 
per la comissió d’una infracció molt greu prevista a l’article 23.3 e) de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença i de la protecció d’animals, consistent en 
portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública i als 
espais públics en general. 
 
Atès que en data 10.07.08 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, un informe de 
la senyora Marta Amat, del servei d’Etologia de l’Hospital Clínic UAB, el contingut 
literal del qual es transcriu  a continuació: 
 
“El perro de raza American statfford shire propiedad de JA, presenta un problema 
de agresividad intrasexual. 
 
Los perros con agresividad intrasexual muestran un comportamiento agresivo 
hacia otros machos, mientras que su conducta es relativamente dócil con las 
hembras. La agresividad intrasexual tiene en común su relación con la 
testosterona, u hormona sexual masculina. En concreto, la testosterona facilita a 
partir de la pubertad la aparición de la conducta sexual y de aquellos 
comportamientos relacionados con la misma, como el marcaje o la agresividad 



hacia los machos. Por ello, la castración supone la primera medida terapéutica 
que debe aplicarse en estos casos. La castración tiene una eficacia variable, que 
puede oscilara también en función de la conducta implicada. En otras palabras, 
los efectos de la castración pueden ser  variables y más pronunciados en unas 
conductas que en otras. 
 
En la figura se indica la eficacia de la castración en los 3 problemas de conducta 
sobre los que tiene efecto. La información es estadística y procede de un estudio 
realizado al respecto por veterinarios estadounidenses.  
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Como se observa en el gráfico, los efectos de la castración pueden ser rápidos 
(bandas de color blanco), graduales (bandas gris claro) o inexistentes (bandas 
gris oscuro). El grupo de perros que responde de forma rápida muestra mejoría 
en unos días, mientras que el que lo hace de forma gradual puede tardar incluso 
semanas. Por ello, la eficacia global de la castración suele valorarse 
transcurridas 8-10 semanas de la intervención. Si pasado ese tiempo no se 
observan cambios es muy posible que ya no se produzcan en el futuro. 
 
Las razones por las que la castración puede resultar ineficaz son diversas. En 
este sentido, debemos recordar que además de las hormonas, existen otros 
factores que provocan la aparición de una determinada conducta. Desde un 
punto de vista práctico, el aprendizaje es el que tiene mayor importancia para 
nosotros. Expresado a través de un ejemplo, podemos pensar que el perro, 
además de por una cuestión hormonal, se pelea con otros machos porque así ha 
aprendido a hacerlo. Por ello, como complemento de la castración siempre 
recomendamos la realización de ejercicios de educación, que se realizarían en la 
Facultad de Veterinaria una vez por semana.  
 
Una vez se inicie el tratamiento recomendamos que el perro permanezca en su 
domicilio. Mantenerlo en el refugio sería muy contraproducente para la resolución 
del problema.  
 
Del mismo modo, si el perro sale a pasear debe hacerlo atado y con bozal.” 



 
Atès, que segons es desprèn de l’anterior informe, el gos en primer lloc s’haurà 
de castrar i posteriorment rebre uns exercicis d’educació que es realitzarien a la 
Facultat Veterinària una vegada a la setmana, i per tal d’efectuar-los, la senyora 
Marta Amat, recomana que el gos estigui en el seu domicili, ja que en cas 
contrari seria molt contraproduent per la resolució del seu problema. 
 
Atès que en data 23.07.08, registrat amb el número 2008/4352, la senyora Maria 
Victòria Casals Pujol en nom i representació del senyor JAC, ha aportat en 
aquest Ajuntament un escrit demanant se li concedeixi al seu fill, la llicència per 
la tinença d’un gos perillós, podent així recuperar la custòdia del gos 
potencialment perillós raça American  Staffordshire que es troba actualment 
decomissat, adjuntant en el mateix escrit la següent documentació: 
 
- Declaració signada pel senyor JAC manifestant que gos de la seva propietat 
de la raça American Staffordshire anirà sempre per les vies públiques lligat i amb 
el seu morrió, no deixant-lo mai a cap tercera persona que no sigui de la seva 
família. 
 
- Escrit comunicant que té alguna sanció pendent amb l’Ajuntament de Premià 
de Mar, i que l’Ajuntament ja n’era coneixedor des del començament per la 
informació facilitada per la Policia Local de Canet de Mar, dels seus antecedents. 
 
- Còpia del rebut de la pòlissa de responsabilitat civil que finalitzà el dia 
19/07/09. 
 
- Còpia del certificat d’aptitud psicològica per l’obtenció de la llicència per la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 
 
Vist el certificat de l’Ajuntament de Premià de Mar, de data 1 de setembre de 
2008, en el qual constata de l’existència de tres expedients sancionadors, resolts 
mitjançant resolucions d’alcaldia de dates 31.03.05, 09.06.06 i 26.09.07, 
respectivament, per infraccions relacionades amb la tinença d’animals perillosos 
a nom del senyor JAC. 
 
Vist l’apartat C) de l’Article 3.1 de la Llei 50/99 de 23 de desembre del Règim 
Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos, el qual estableix que per 
obtenir la llicència per la tinença d’un animal potencialment perillós s’ha de 
complir no haver estat sancionat per infraccions en matèria d’animals 
potencialment perillosos. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa la 
normativa legal d’aplicació, l’Alcalde,  
 
 RESOL 
 
PRIMER.- Denegar al senyor JAC, la llicència a la tinença d’un gos 
potencialment perillós de la raça de raça American Staffordshire, ja que no 
compleix amb els requisits establerts a l’article número 3 de la Llei 50/99 de 23 
de desembre, puix que d’acord amb l’escrit efectuat per l’Ajuntament de Premià 
de Mar, el senyor JAC ha estat sancionat per infraccions en matèria d’animals 
potencialment perillosos. 
  



SEGON.- Elevar a definitiu el comís de l’esmentat gos, comunicant al senyor JA 
que haurà d’abonar el preu públic per a la seva manutenció, i retenir-lo al centre 
d’atenció d’animals d’Argentona, mentre no s’aporti per part de la persona que 
se’n vulgui fer càrrec, prèvia l’obtenció de la corresponent llicència, la següent 
documentació: 
 
 La que acrediti la realització de l’educació del gos per tal de millorar la seva 
obediència cap al propietari, de manera que passegi ignorant als altres mascles, 
expedida pels serveis d’etologia d’una clínica veterinària homologada. 
 Declaració responsable del titular, en la qual es comprometi a no tornar a 
passejar el gos sense morrió i sense cadena, de conformitat amb l’article 9.2 de 
la llei 50/99 de la llei d’animals potencialment perillosos, i a no cedir-lo a tercers 
que no garanteixin el compliment de les al·ludides prevencions. 
 La que permeti la inscripció de l’al·ludit gos en el cens de gossos 
potencialment perillosos, havent de realitzar-se aquesta inscripció en els termes i 
condicions establertes en el Decret de la Tinència d’Alcaldia de Sanitat número 
669/2008 de data 1 de juliol de 2008. 
 
TERCER.- Elevar a definitiva l’anterior proposta de resolució, modificada en els 
termes de la part expositiva precedent, qualificant les infraccions de greus i 
limitant la quantia de la sanció a imposar al senyor JAC, amb DNI numero  
47887358-Y, en la seva qualitat de propietari del gos objecte de la denúncia, a un 
import de 1.500.- € per la comissió d’una infracció greu, prevista com a molt greu 
a l’article 23.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i de la 
protecció d’animals, consistent en portar un gos potencialment perillós deslligat i 
sense morrió a la via pública i als espais públics en general, puix que la llei 
autonòmica 10/1999 de 30 de juliol la qualifica com a infracció greu i la sanciona 
amb una multa que, d’acord amb l’article 11.1, només por assolir l’import de 
1.502,23 € 
 
QUART.- Comunicar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme, 
concretament al Centre d’atenció d’animals del maresme, que és qui té, al dia de 
la data, la custòdia de l’esmentat gos. 
 
CINQUÈ.- Aquesta resolució serà ratificada per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que es celebri. 
 

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ratificar en tots els seus termes el contingut del Decret de l’Alcaldia 
Núm. 941/2008, de data 23 de setembre de 2008. 
 
8.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT DE CENTRE 
ESPORTIU, A UBICAR AL RIAL MAS FIGUEROLA NÚMERO 2 DE CANET 
DE MAR. 
 
En data 03/05/07 el senyor Placido Casas Busquets, en nom i representació de 
la societat CONSTRUCCIONES RIERA, SA, presenta davant d’aquest 
Ajuntament una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a 
l’obtenció de la llicència municipal ambiental per una activitat de centre esportiu, 



a ubicar al Rial Mas Figuerola número 2 d’aquesta població. 
 
Tot seguit es procedeix 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 12 de febrer de 2007, l’arquitecte tècnic lliura l’informe de compatibilitat 
urbanística del projecte amb la normativa vigent al municipi, segons consta al 
certificat del secretari, de data 13 de febrer de 2007. 
 
L’expedient es sotmet a tràmit d’informació pública i veïnal per un termini de 20 
i 10 dies respectivament, sense que es presenti cap al·legació, tal i com es 
desprèn del certificat emès pel Secretari, en data 18/09/08. 
 
En data 29/05/2008, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es dóna trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme 
perquè informi sobre la suficiència i idoneïtat del projecte, i en data 19/09/08, el 
consell comarcal l’informa favorablement, per la qual cosa l’Ajuntament en data 
22/09/08 remet al Consell Comarcal el certificat emès per l’Ajuntament en el 
qual constata la no presentació d’al·legacions en el període d’informació pública 
i veïnal efectuada, requerint-li així el preceptiu informe de la Ponència 
Ambiental. 
 
En data  22/09/08, i un cop examinada la documentació presentada, l’enginyer 
municipal  emet informe en el qual informa favorablement la sol·licitud 
efectuada, amb els condicionants i mesures correctores que assenyala i que es 
determinen més endavant. 
 
En data  30/09/08 es rep l’informe preceptiu favorable, emès  pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, i tenint en compte allò que disposa 
la normativa legal d’aplicació, de conformitat amb la proposta de la tinenta 
d’alcalde de Medi Ambient i d’Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir a CONSTRUCCIONES RIERA, SA la llicència ambiental 
municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat de centre esportiu, a ubicar al 
Rial Mas Figuerola número 2 d’aquesta població.  
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les 
següents determinacions: 
 
Les del projecte tècnic visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb el número 2007902303, de data 15.02.07, i de la documentació 



complementària visada a l’esmentat col·legi amb el número 2008922772 de 
data 27.08.08. 
 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal, i que s’adjunten al 
present acord. 
 
Les proposades per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil en el 
seu informe. 

 
Les proposades per l’enginyer municipal: 

 
1. La campana extractora de fums del bar disposarà de filtre 
que es pugui treure i netejar i safata de recollida de greixos 
previ a la connexió a la xemeneia la qual superarà la coberta de 
l’edifici. 
2. Disposició dels elements de climatització i/o refrigeració, o 
en general, els que generin una producció sonora superior en 
més de 3 dB sobre  el soroll de fons dintre de campanes aïllants 
acústiques. 
3. Insonorització total o parcial de l’edifici, segons convingui, 
si els sorolls transmesos a l’entorn superen en més de 3 dBA el 
soroll de fons.  
4. Disposició de contenidors de recollida selectiva. 
5. Els olis provinents del bar s’emmagatzemaran en 
recipients estancs i seran retirats per una empresa 
especialitzada. 
6. Prohibició expressa i concreta de l’ús de restaurant i de 
l’el·laboració de menjars preparats. 
7. Disposició d’aixeta d’accionament no manual a la zona on 
es manipulen aliments. 
8. Disposició de llumeneres estanques damunt la zona on es 
manipulin els aliments. 
9. Compliment de les normatives tècnic sanitàries d’àmbit 
alimentari aplicables. 
10. Compliment del decret 95/2000 de 22 de febrer pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’us públic. 
11. Juntament amb la copia de l’acta de control inicial que es 
presenti a aquest Ajuntament també caldrà presentar els 
següents documents: 

 
- Certificat de posta en funcionament de les instal·lacions de protecció 

contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i signat per tècnic 
competent i/o contracte de manteniment dels medis d’extinció per 
empresa autoritzada. 

- Còpia del Contracte amb les empreses autoritzades per la Junta de 
Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 



Catalunya per a la recollida dels olis, i de les deixalles i residus que 
s’originin en l’activitat i precisin un tractament especial. 

- Còpia del permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa, emès 
pel consell Comarcal del Maresme en qualitat d’administració 
competent al respecte. 

- Justificants de les legalitzacions de cadascuna de les instal·lacions 
sotmeses a reglamentacions específiques efectuades davant del 
Departament d’Indústria de la Generalitat o, si s’escau, davant d’una 
Entitat d’Inspecció i Control (instal·lació elèctrica, frigorífica, de gas, 
calefacció, etc.).  

- Certificat de que els valors acústics generats per l’activitat es troben 
dintre dels límits admissibles, o del mesurament de l’aïllament 
acústic brut de l’activitat en la zona immediata a l’activitat, signat per 
tècnic competent i visat pel corresponent col·legi oficial. 

- Certificat Final conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i s’han 
adoptat TOTES i CADASCUNA de les mesures correctores 
imposades, signat per tècnic competent i visat pel corresponent 
Col·legi Oficial. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a 
l’adopció de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als 
informes tècnics municipals i a les disposicions normatives d’aplicació, en els 
termes següents: 

 
a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en 
relació als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat amb 
una certa incidència ambiental. 
b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent. 
c) En matèria de prevenció d’incendis: Cal acomplir amb el Document 
Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, amb el Decret 241/1994, de 
26 de juliol, sobre els condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, i amb aquelles altres normatives que puguin 
establir-se per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat. A la documentació aportada s’aporten 
diverses justificacions al respecte. 
d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades 
aportades en el projecte tècnic, l’activitat és susceptible d’adaptar-se 
a la normativa vigent sobre condicions de seguretat que han de reunir 
els locals de treball segons les disposicions mínimes exigides a la llei 
31/1995 de 8 de novembre i Reial Decret núm. 486/1997 de 14 
d’abril.  
e) En relació a les condicions acústiques: No s’haurien d’alterar 
globalment les existents a la zona. Cal que es complimentin la Llei 
16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, 
la llei 37/2007 del soroll, i el reial decret 1367/2007 pel qual es 
desplega la llei 37/2007. 



f) En relació a la contaminació lumínica: Caldrà acomplir 
amb la Llei 6/2001 de 31 de maig i demés disposicions que la 
desenvolupin. 
g) En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties 
que es puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi dels recursos 
naturals: D’acord amb la documentació presentada l’activitat en 
qüestió no hauria de generar cap alteració notable. 
h) En relació a la bona gestió dels residus generats: De conformitat 
amb la documentació presentada els residus generats seran recollits 
per gestors autoritzats. 
i) En quan als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de 
l’activitat, per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu 
funcionament a les determinacions legals i les fixades a través de la 
llicència municipal: s’entén adient un control periòdic cada quatre 
anys comptats a partir de la data de l’atorgament de la llicència 
municipal, amb independència de les actuacions d’autocontrol que 
s’estableixin. 
j) En quan a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que 
es preveu instal·lar: S’han d’ajustar a les exigències del Decret 
95/2000 de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d’us públic. 
k) En relació a l’adaptació del local proposada: D’acord amb el 
certificat de compatibilitat de data 13 de febrer de 2007, l’activitat és 
compatible amb el règim urbanístic establert a les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi. 
l)  Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: L’activitat ha de 
ser adaptada. 

 
QUART.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut l’acta de control  inicial favorable, emesa per una entitat ambiental de 
control, de la qual s’haurà de facilitar còpia a aquest Ajuntament. A la mateixa 
s’acompanyarà el certificat emès pel tècnic director de l’execució del projecte 
en el qual s’indiqui l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència 
ambiental atorgada i a les condicions apuntades en els acords segon i tercer. 
 
CINQUÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de l’acta de control inicial 
favorable, s’hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o 
instal·lacions, el titular haurà de comunicar-ho a l’Alcalde, amb cinc dies 
d’antelació, indicant-ne la durada i les mesures adoptades per garantir que 
aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l’entorn, persones i béns, 
sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics que designi 
l’Ajuntament. 
 
SISÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les 
determinacions legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat 
autoritzada a controls periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir de 
l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys desprès de la realització de la 
corresponent revisió. 



 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós 
tràmits  hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de 
control i la següent no podran transcórrer més de vuit anys. 
 
SETÈ.- La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del 
titular de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament 
o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 
 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni 
qualsevol dels supòsits previstos a la Llei. 
 
VUITÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls 
establerts - inicial i periòdic- l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes 
mediambientals a l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme 
en qualsevol moment, d’acord amb les previsions contingudes en l’OA, així com 
a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de 
prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la salut. 
 
NOVÈ.-  Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 
 
DESÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 
 
ONZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc 
adequat i visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat. 
 
DOTZÈ.- Aprovar les taxes municipals per un import de 12.030,71 € 
  
9.- ATORGAMENT COL·LABORACIONS AMB ENTITATS CULTURALS 
CATALANES 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha caracteritzat per ser una institució 
que vetlla per la llengua i la cultura catalanes d’una manera activa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, des de fa temps, col·labora amb 
diferents entitats culturals en defensa de la llengua i la cultura catalanes de les 
quals forma part com a membre adherit i amb una aportació econòmica anual. 
 
Atès que actualment, l’Ajuntament de Canet de Mar és soci de les entitats 
culturals següents, a les quals paga les quotes anuals següents: 
 

Entitat        Quota 
 
Associació d’Amics de la Bressola     210 euros 
 
Cercle de Defensa i Difusió de la  
Llengua i Cultura Catalana- Enllaç     150 euros 



Per al recobrament de la llengua i  
Cultura catalana a l’Alguer 
 
Òmnium Cultural       300 euros 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient en el vigent pressupost 
ordinari per a l’any 2008, havent-se efectuat ja la corresponent retenció de 
crèdit per part de la Intervenció municipal, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura, Comunicació i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de les aportacions econòmiques en concepte 
de quotes d’adhesió a les entitats següents i als comptes corrents que 
s’indiquen a continuació: 
 
Associació d’Amics de la Bressola: 210 euros 
CC: 2100 0631 44 0200058796 
 
Cercle de Defensa i Diufsió de la Llengua i Cultura Catalana – Enllaç per a 
recobrament de la llengua i cultura catalana a l’Alguer: 150 euros 
CC: 2100 0927 52 0200076817 
 
Òmnium Cultural: 300 euros 
CC: 2100 1089 73 0200004585 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 660 € amb càrrec a la partida 40 45100 
48901 (RC núm. 9052) del vigent pressupost ordinari per a l’any 2008. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats a l’efecte oportú. 
 
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. 
 
10.- PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 3R. 
TRIMESTRE DEL CURS 2007-2008 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 11.151,56 
€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels 
ajuts de menjador escolar per al  3r. trimestre del curs 2007-2008 , realitzada 
pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres 



educatius, i té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal als escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa la legislació 
vigent, es proposa a la Comissió de Govern que prengui l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 3r. trimestre del curs 2007-
2008 d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
 
CEIP TURÓ DEL DRAC _______________1.316’88€ 
CEIP MISERICÒRDIA_________________7.523’32€ 
IES DOMÈNECH I MONTANER__________262’88€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_______1.024’24€ 
COL·LEGI YGLESIAS___________________ 1.024,24 € 
T O T A L:        11.151’56 € 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 FINS AL DIA 19 DE 
SETEMBRE  DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

901 10.09.08 Autorització festa Ska local d’ADAK Alcalde 
902 10.09.08 Sol·licitud ajuts per a l’escolarització d’infants 

de 0 a 3 anys 
Alcalde 

903 10.09.08 Despeses Alcalde 
904 10.09.08 Aprovació factures Alcalde 
905 10.09.08 Paralització fins a llicència d’activitats Òscar Figuerola 
906 10.09.08 Aprovació assegurança responsabilitat civil 

piscina 
Alcalde 

907 12.09.08 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
908 12.09.08 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
909 12.09.08 Autorització reducció de jornada Sílvia Plaza Alcalde 
910 12.09.08 Obra menor Incomplet. Elvi Òscar Figuerola 
911 12.09.08 Contractació N. Xandri Alcalde 
912 15.09.08 Resolució ajuts llars d’infants Sílvia tamayo 
913 15.09.08 Modificació pressupost Alcalde 
914 16.09.08 Autorització transmissió plaça aparcament Alcalde 
915 16.09.08 Aprovació llistat rebuts pendent liquidació de 

Sorea 
Alcalde 

916 17.09.08 Pròrroga comissió serveis interventor Alcalde 
917 17.09.08 Assabentat autoescola riera Buscarons, xx Sílvia Tamayo 
918 17.09.08 Instal·lació Rda. Sant  Elm, xx Sílvia Tamayo 
919 17.09.08 Seguiment expedient Carles Amatller Òscar Figuerola 
920 17.09.08 Guals  Òscar Figuerola 
921 18.09.08 Sol·licitud subvenció programes innovadors 

d’integració d’immigrants 
Alcalde 

922 18.09.08 Baixa activitat Font xx Sílvia Tamayo 
923 18.09.08 Autorització festa Can Tibu Sílvia Tamayo 
924 18.09.08 Rectificació decret 912/2008 Sílvia Tamayo 



925 18.09.08 Encàrrec adequació formigó solar Vil·la Flora Alcalde 
926 18.09.08 Sol·licitud subvenció Secretaria General de 

Joventut 
Alcalde 

927 18.09.08 Lloguer envelat, Societat de pesca, dia 11 
d’octubre 

Òscar Figuerola 

928 18.09.08 Execució sentència C/ Mar, xx Alcalde 
929 18.09.08 Sobresseïment C/ Gram, xx Òscar Figuerola 
930 19.09.08 Aprovació IRPF mes d’agost Alcalde 
931 19.09.08 Autorització transmissió i pròrroga llicència, Via 

Figuerola xx 
Òscar Figuerola 

932 19.09.08 Aprovació liquidació JJ Bernad Alcalde 
933 19.09.08 Permís C/ Caldeta, xx Sílvia Tamayo 
934 19.09.08 Bestreta J. Guyal Alcalde 
935 19.09.08 Modificació pressupost Alcalde 
936 19.09.08 Modificació pressupost ràdio Canet Alcalde 
937 19.09.08 Contractació Alba Anglada Serra Alcalde 

 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


