
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE SETEMBRE 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: 22.25 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 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

 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 conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 

Maresme per a la realització del curs de monitor de menjador escolar. 
3. Atorgament llicència municipal ambiental (tipus B) d’una activitat 

destinada a gimnàs al carrer Clausell, núm. 11, d’aquest municipi. 
4. Atorgament llicència municipal ambiental d’instal·lació d’una activitat de 

serralleria metàl·lica a ubicar a la riera d’en Misser, 36, parcel·la 4, nau 
4-B de Canet de Mar. 



5. Aprovació de preus públics per a la realització de tallers per a joves. 
6. Acceptació ampliació subvenció Feder 2004-2005 “urbanització riera 

Buscarons”.  
7. Acceptació ajuts per a la realització de diverses accions dins l’àmbit 

xarxa de municipis de qualitat 2008-2011. 
8. Acceptació ajut per a l’assessorament de noves iniciatives empresarials 

dins l’àmbit xarxa de municipis de qualitat any 2008. 
9. Acceptació subvenció per a l’oficina del Pla Jove any 2008 dins l’àmbit 

xarxa de municipis de qualitat. 
10. Acceptació subvenció 2008-2009 de la secretaria de joventut de la 

Generalitat de Catalunya. 
11. Rectificació error material acord Junta de Govern Local de data 24 de 

juliol de 2008 pel que es va aprovar el conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’IES Domènech i Montaner. 

12. Relació de decrets des del dia 18 d’agost al 5 de setembre de 2008 
13. 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 
28 d’agost 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’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS DE 
MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar no ofereix actualment cap curs de 
monitor de menjador escolar però sí que disposa de borsa de personal 
disponible per formar-se i treballar en l’àmbit educatiu. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme presta els seus serveis educatius a 
la comarca amb la voluntat d’implementar la millora contínua i per això proposa 
accions i destina recursos encaminats a millorar les competències professionals 
del personal que treballa o vol treballar en el sector del lleure educatiu. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, va sol·licitar la col·laboració del Consell 
Comarcal del Maresme per fer un curs de monitor de menjador a la seva 
població, ja que es disposa del 50 % de les places disponibles del curs per a 
persones del mateix municipi, i el Consell Comarcal disposa de l’altre 50 % de 
les places per a persones d’altres poblacions de la comarca. 
 



Atès que el cost total del crus serà de 1.350 euros, i l’Ajuntament de Canet de 
Mar farà una aportació del 75 % del total i el Consell Comarcal del Maresme 
aportarà el 25 % restant. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar, el text literal del qual 
és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA REALITZACIÓ 
DEL CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR. 
 
A Mataró, dia 16 de juliol de 2008 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde de Canet de Mar en nom i 
representació de l’esmentada entitat,  
 
D’una altra part l’Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, President del Consell Comarcal del 
Maresme, 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que segons la normativa establerta per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, totes les activitats de lleure educatiu necessiten 
monitors/es que dinamitzin els grups de nens/es i joves, en els àmbits de les 
activitats complementàries a la docència (menjadors escolars, extraescolars, 
...), casals d’estiu, colònies i sortides escolars. Algunes d’aquestes activitats la 
titulació és obligatòria per desenvolupar aquesta tasca. 
 
Segon.- Que el Consell Comarcal del Maresme presta els seus serveis 
educatius a la comarca amb la voluntat d’implementar la millora continua, i per 
això proposa accions i destina recursos. Amb aquesta finalitat i en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar, ha organitzat a través de l’entitat Escola de 
Formació de l’Acellec un curs de monitor/a de menjador escolar.  
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar actualment no ofereix a la seva 
població cap curs de monitor/a de menjador escolar però sí que disposa de 
borsa de personal disponible per formar-se i treballar en l’àmbit educatiu. 
 
Quart.- Que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar 
manifesten la seva voluntat de contribuir a millorar les competències 
professionals del personal predisposat a treball en el sector educatiu de la zona, 
organitzant i subvencionant un curs de formació de monitor de menjador 
escolar. 
 
En virtut de tot el que precedeix, i a l’empara d’allò previst a l’article 303 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni 
de cooperació que es regirà per els següents 
 



PACTES 
 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar manifesta la seva voluntat de signar el 
present conveni per a que el Consell Comarcal del Maresme coordini el curs de 
formació de monitor/a de menjador escolar realitzat per l’entitat Escola de 
Formació de l’Acellec en el seu municipi, amb una durada de 30h de teoria i 10h 
més de pràctiques i dins del curs escolar 2008-09. 
 
Segon.- El curs serà cofinanciat per l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme, aportant el primer el 75% del seu cost total i el segon, 
el 25% restant. L’aportació s’efectuarà contra liquidació de despesa que li serà 
lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme un cop esdevingui signat el 
present conveni:       
- Total aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar: 1.012,5 euros. 
- Total aportació del Consell Comarcal del Maresme: 337,50 euros. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Canet de Mar disposarà del 50% de les places 
disponibles del curs per a persones del propi municipi. Quedant així el 50% 
restant, a disposició del personal que el Consell Comarcal del Maresme 
consideri. 
 
Quart.- Aquest conveni entrarà en vigor en data 16 de  juliol 2008, essent la 
seva durada  igual a la durada del curs de formació objecte d’aquest conveni.  
 
Cinquè.- Podrà crear-se, si s’escau, una comissió mixta de seguiment, amb 
caràcter executiu, per a la resolució de les qüestions que es plantegin amb 
motiu de la interpretació i el compliment dels pactes assolits. La composició 
concreta d’aquesta comissió es determinarà de mutu acord en el moment en 
què sigui creada. 
 
Sisè- El present conveni es pot extingir per alguna de les causes següents: 
Per l’acompliment del termini pactat. 
Per la realització del seu objecte.  
Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del 
conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli 
una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part.  
Per avinença de les parts signatàries. 
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part 
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució. 
 
Setè.- Resolució de les qüestions litigioses. 
Com hem assenyalat abans, la Comissió de seguiment serà l’encarregada 
resoldre les qüestions que es plantegin en motiu de la interpretació i el 
compliment de les estipulacions del present conveni.  
 
Tot i així, si alguna de les parts no estigués conforme amb les decisions 
d’aquesta comissió,  podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa – 
administrativa o emprendre les mesures que consideri oportunes. 



 
I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts ho signen per 
duplicat al lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la realització del curs de monitor de menjador escolar al 
municipi de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Disposar la despesa de 1.021 euros amb càrrec a la partida 60 32200 
22610 (RC núm. 8389) del vigent pressupost ordinari per a l’any 2008. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde, senyor Joaquim Mas Rius, perquè signi tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, a l’efecte 
oportú. 
 
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (TIPUS B) D’UNA 
ACTIVITAT DESTINADA A GIMNÀS AL CARRER CLAUSELL, NÚM. 11, 
D’AQUEST MUNICIPI. 
 
En data 26/03/02 el senyor FZV presenta davant d’aquest Ajuntament una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la 
llicència municipal ambiental (tipus B), per a l’exercici de l’activitat de gimnàs al 
carrer Clausell, número 11, d’aquesta localitat. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de setembre 
de 2002, va acordar concedir al senyor FZV la llicència municipal ambiental 
(tipus B) per a l’exercici de l’activitat de Gimnàs al carrer Clausell, número 11, 
d’aquesta localitat, d’acord amb el projecte presentat pel propi interessat.  
 
En data 15.02.08 el senyor FZV, en  representació del Gimnàs Kumho, sol·licita 
d’aquest Ajuntament una avaluació de l’enginyer municipal d’activitats per tal de 
poder obtenir definitivament la llicència d’activitat. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal, emès en ocasió de l’acta de control inicial, 
en el qual fa un repàs dels antecedents de l’expedient, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Atesa la diligència realitzada pel que sotasigna en data 5 de juny d’enguany 
després de la visita rebuda del Sr. FZV, en relació a l’expedient de sol·licitud de 
llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de gimnàs, al carrer 
Clausell núm. 11, d’aquest municipi, promoguda pel Sr. FZV, el tècnic que 
subscriu s’ha personat el dia d’avui a l’esmentat indret per tal de comprovar “in 
situ” el grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència atorgada 



per acord de la Comissió de Govern de data 18 de setembre de 2002. De la 
visita d’inspecció realitzada se’n resumeix el següent: 
 
Com a qüestió prèvia s’ha de fer constar que en data 15 de febrer d’enguany 
(número de registre general d’entrada 947) va sol·licitar-se una visita de 
comprovació. No obstant, atenent a que en l’Acta de Control Inicial realitzada 
per la Entitat Ambiental de Control ICICT apareixien alguns defectes que calia 
esmenar, va convindre’s amb els titulars que es posposava la visita fins que 
s’haguessin resolt les anomalies detectades. 
 
La visita d’inspecció s’ha iniciat pels volts de les 15,50 hores i s’ha finalitzat 
pels volts de les 17,-- hores. El que sotasigna ha estat acompanyat en tot 
moment pel Sr. JZN en representació del Sr. FZV. 
 

 Comprovació de si l’emplaçament, instal·lacions, etc. s’ajusten al 
projecte aprovat: 

 
Cal indicar que s’ajusta sensiblement. No obstant cal fer esment de 
l’existència de diverses variacions que es troben recollides en un 
“Annex al Projecte de Llicència d’Activitats” (visat amb el número 
363998 de data 07.05.07) que no afecten de forma determinant el 
context de l’activitat. 

 
 Mesures correctores imposades en l’apartat segon de l’acord de la 

Junta de Govern Local abans esmentada de 18 de setembre de 2002: 
 
Cal indicar que el dia 30 de juliol de 2007 va portar-se a terme l’Acta de 
Control Inicial per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat 
“desfavorable amb incidència lleu sobre el medi ambient” pel que fa als 
aspectes generals (sense presa de mostres) i “desfavorable amb 
incidències” pel que fa a la prevenció d’incendis (sense presa de 
mostres). 
 
Posteriorment, amb data 8 de febrer de 2008 va portar-se a terme una 
nova Acta de Control Inicial per la mateixa EAC amb l’objecte de 
comprovar la subsanació de les deficiències detectades en la visita de 
data 30.07.07.  Pel que fa als aspectes generals (sense presa de 
mostres) va entendre’s novament que el resultat era “desfavorable amb 
incidència lleu sobre el medi ambient” atenent a que mancava aportar 
la legalització de l’escomesa elèctrica; pel que fa a la prevenció 
d’incendis (sense presa de mostres) va estar qualificada de “favorable 
(amb modificacions respecte a projecte)”. Aquestes modificacions 
consistien en l’existència de l’annex anteriorment esmentat (visat amb 
el número 363998 de data 07.05.07) i amb dos nous annexes (visat B-
379240 de 18.10.07 i B-387593 de 21.01.08) que tenien per objecte 
resoldre algunes de les qüestions apuntades per l’ICICT en la Acta de 
Control Inicial desfavorable de data 30.07.07. També s’apuntaven unes 
observacions respecte de la sectorització de l’establiment recomanant 
la mateixa però deixant a criteri de l’Ajuntament la seva valoració final. 
 
A data d’avui l’escomesa elèctrica està legalitzada havent-se aportat 
document acreditatiu (veure Diligència de data 5 de juny de 2008 
existent a l’expedient). 



 
Pel que fa a la sectorització, s’ha pogut constatar que la paret divisòria 
entre solàrium i “habitació aliena” ja arriba al forjat i, per tant, ja 
sectoritza aquesta part. Per altre part, si es te present que els únics 
veïns que te l’immoble són els propis titulars, si be pot recomanar-se 
que les portes entre el solàrium i la “habitació aliena” i entre aquesta i 
el nucli d’escala siguin tallafocs, el fet de que actualment no ho siguin 
no s’ha de considerar especialment preocupant atès que podria arribar-
se a entendre tot plegat com a un únic sector d’incendi.  
 
En conseqüència, el tècnic que subscriu entén que poden considerar-
se resoltes les observacions apuntades en l’Acta de l’ICICT i, per tant, 
el pronunciament a dia d’avui de l’activitat podria ser favorable. En 
qualsevol cas, el tècnic que sotasigna recomana que tan aviat com es 
pugui es procuri que les portes entre el solàrium i la “habitació aliena” i 
entre aquesta i el nucli d’escala siguin tallafocs. 

   
 Suficiència de les mesures correctores envers la protecció sobre 

l’entorn:  
 

De l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el seu grau 
d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions escaients en relació a 
l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat Ambiental de Control el que 
subscriu considera que ja han estat analitzades per aquest ens amb resultat 
positiu. El que subscriu ha pogut comprovar la conformitat de les que eren visibles 
a simple vista, així com de les que són competència d’aquest Ajuntament.  

 
A la vista de tot l’esmentat el tècnic sotasignat entén que globalment pot donar-
se per satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la 
llicència atorgada per acord de la Comissió de Govern de data 18 de setembre 
de 2002, i per tant pot lliurar-se la definitiva llicència municipal ambiental. 
 
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II.2, cal remetre 
una còpia de les Actes de Control inicial a la Ponència Ambiental Comarcal per al 
seu coneixement i efectes.  
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri. “ 

 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 
de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 
2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat de gimnàs sol·licitada pel senyor 
FZV, ubicada al carrer Clausell, número 11, d’aquesta població. 
  
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada vuit anys i 
no se sotmet a cap revisió periòdica, però l’Ajuntament podrà procedir a la 
revisió quan es doni algun dels supòsits previstos a l’article 90 de l’Ordenança 



municipal reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions. 
 
TERCER.- Fer saber al senyor FZV que, de conformitat amb el que estableix la 
Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas 
que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la 
seva instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de 
l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com a mínim en català. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE SERRALLERIA METÀL·LICA A 
UBICAR A LA RIERA D’EN MISSER, 36, PARCEL·LA 4, NAU 4-B DE 
CANET DE MAR 
 
En data 21.09.07 el senyor Joan Marc Barceló Massaguer, en nom i 
representació de la societat MBM TANCAMENTS METAL·LICS, SL, 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 taller de serralleria metàl·lica, a ubicar a la Riera d’en Misser, 36 
parcel·la 4, Nau 4B, 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 25 d’octubre de 2007, l’arquitecta tècnica municipal lliura l’informe de 
compatibilitat urbanística del projecte amb la normativa vigent al municipi, 
segons consta al certificat del secretari, de data 31 d’octubre 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 14.05.08. 
 
En data 16/05/2008, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es dóna trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme 
perquè emeti l’informe preceptiu, en el termini d’un mes. Així mateix,  es 
requereix el seu pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze 
dies, es pronunciï sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés 
documentació presentada. 
 



En data 01/07/08 es rep l’informe preceptiu favorable, emès  pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
En data 14/08/08, 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. 
 
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 Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir a la societat MBM TANCAMENTS METÀL·LICS, SL la 
llicència ambiental municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat de taller de 
serralleria metàl·lica, a ubicar a la Riera d’en Misser número 36, parcel·la 4, 
Nau 4-A, 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 061425A MA, de data 18.09.07. 
 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal, i que s’adjunten al 
present acord. 
 
Les que pugui proposar la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil en 
el seu informe. 

 
Les proposades per l’enginyer municipal: 

 
1. Insonorització total o parcial, segons convingui, si els sorolls transmesos a 

l’entorn superen en més de 3 dBA el soroll de fons. 
2. Restarà totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de treballs a la via pública 

i es tindrà cura de mantenir-la sempre neta de materials i productes de 
l’activitat. 

3. Restarà rigorosament prohibit fer abocaments de residus i deixalles de 
qualsevol tipus de producte utilitzat en l’activitat a la xarxa de clavegueram. 
Es construirà una arqueta de presa de mostres previ a la connexió a la 
claveguera. 

4. Restarà prohibit utilitzar el pati exterior de l’activitat per a qualsevol finalitat 
derivada de l’activitat, inclòs l’emmagatzematge, llevat de l’aparcament. 

5. Juntament amb la copia de l’acta de control inicial que es presenti a aquest 
Ajuntament també caldrà presentar: 

 
- 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. 

- 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. 

- Còpia de document acreditatiu d’estar donat d’alta davant de la Junta 
de Residus com a centre productor de residus. 

- Còpia del contracte amb una empresa autoritzada per la Junta de 
Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya per a la recollida dels diversos elements residuals de 
caràcter especial que s’originin en l’activitat. 

- 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. 

 
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 poca 
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, el Decret 2267/2004 de 3 de 
desembre pel que s’aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis 
en els Establiments Industrials, i amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, 
sobre els condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis. 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 annexa presentada els residus generats més significatius 
seran recollits per una empresa autoritzada (registre d’entrada 113 de 
data 07.01.08). 

i) En quant 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 cinc 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: Semblen ajustar-se a les normatives específiques que 
les regulen. 

k) En relació a l’adaptació del local proposada: L’activitat és susceptible de 
poder complir amb les Normes Subsidiàries de Planejament d’acord amb 
el certificat de Compatibilitat d’Ús de data 31 d’octubre de 2007. 

l) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: No és d’aplicació en 
aquest cas. 

 
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 1.435,84 €. 
 
5.- APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE 
TALLERS PER A JOVES 
 
Atès que la Regidoria de Joventut té la responsabilitat de promoure la 
dinamització i participació del jovent de Canet de Mar organitzant actes, 
activitats, cursos, concursos si tallers destinades a aquest  col·lectiu 
 
Atès que la Regidora de Joventut organitza per a joves un curs de cangurs, que 
es dura a terme els dies 18 i 25 d’octubre.  
 
Atès que la realització dels tallers programats és d’interès juvenil.  
 
Atès que s’adjunten els pressupostos estimatius per a la realització dels tallers 
 
Atès que considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol, de conformitat amb la proposta 
de la Cinquena Tinença de l’Alcaldia de Joventut, prèvia fiscalització de la 
intervenció i de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia de 
Joventut i Oficina d’habitatge i accessibilitat, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar els següents preus públics:  

- curs de cangurs: 10 €  per a cada participant 
 



Segon.- Que la Regidora de Joventut assumeix les despeses que no siguin 
cobertes pels propis usuaris del taller en tant que la realització dels mateixos és 
d’interès juvenil i per tant queda justificada aquesta assumpció.  
 
Tercer.- Publicar aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
6.- ACCEPTACIÓ AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ FEDER 2004-2005 
“URBANITZACIÓ RIERA BUSCARONS” 
 
Atès que en data 2 d’agost de 2004, el director general d’Administració Local, 
va dictar resolució d’incorporació al Document Únic de Programació per a la 
Zona Objectiu 2 de Catalunya, de l’actuació anomenada “urbanització de la 
riera Buscarons”, amb una assignació de cofinançament Feder de 100.000 €, 
respecte a una despesa elegible de 200.000 €. 
 
Atès que en data 28 d’octubre de 2005 es va formalitzar l’acta de recepció de 
l’obra, essent el cost final de la mateixa de 564.526,07 €, IVA inclòs. 
 
Atès que assabentats de l’existència d’un romanent en el programa Feder 
2004-2006 i atès que el cost de l’obra anomenada “urbanització de la riera 
Buscarons”  va pujar 364.526,07 € més que el que s’havia previst com a 
despesa elegible, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 815/2008, de 6 d’agost, 
es va resoldre sol·licitar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, una 
ampliació de la subvenció atorgada en el marc del programa operatiu del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional Feder, per a l’esmentada actuació. 
 
Vista la resolució de 26 d’agost de 2008, del director general d’Administració 
Local per la qual accepta la sol·licitud d’augment de cofinançament FEDER per 
assignació de romanents de l’actuació “Urbanització de la riera Buscarons” de 
l’Ajuntament de Canet de Mar inclosa en les anualitats 2004-2005 del DOCUP 
objectiu 2 de Catalunya per un import de 60.754,35 €, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’augment de cofinançament FEDER per assignació de 
romanents de l’actuació “Urbanització de la riera Buscarons” de l’Ajuntament de 
Canet de Mar inclosa en les anualitats 2004-2005 del DOCUP objectiu 2 de 
Catalunya per un import de 60.754,35 €, atorgat per resolució del director 
general d’Administració Local de data 26 d’agost d’enguany, ascendint la 
subvenció final un import de 160.754,35 €. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i 
a la Intervenció municipal. 
 



7.- ACCEPTACIÓ AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS 
DINS L’ÀMBIT XARXA DE MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2007, 
va prorrogar  per al període 2008-2011, el Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí Oficial de la Província núm. 26, de 30 
de gener de 2004), renovant la seva aposta per un model de cooperació amb 
els municipis i ens locals de la província basat en el respecte a l’autonomia 
local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb el convenciment 
que només des d’una Diputació que afegeix valor als seus processos de decisió 
i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i eficiència els objectius estratègics 
del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada definitivament per acord de Ple 
de 25 de novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 11 de 
desembre de 2004), com a conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (LGS), obliga a la 
corporació a elaborar unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de les activitats i els serveis locals, en el marc del 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Atès que en el BOP núm. 34 de 08/02/2008 han sortit publicades les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions als ens locals per a activitats i 
serveis Xarxa  Barcelona  Municipis  de Qualitat  per a l’any 2008 . 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 16 d’abril de 2008, com a 
integrant del Pacte Territorial del Maresme, en el marc de la convocatòria de 
Pactes Territorials 2006 de la Diputació de Barcelona, va sol·licitar 
cofinançament per al desenvolupament d’accions de l’àmbit de 
desenvolupament econòmic de la Xarxa de  Barcelona Municipis de Qualitat 
any 2008. 
 
Atès que en data 10 d’abril de 2008 l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la 
sol·licitud de subvenció de la Xarxa de Municipis de Qualitat en diversos àmbits 
d’actuació. 
 
Atès que la  Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat la llista d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest 
ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER:  acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per a la realització 
d’accions de l’àmbit de desenvolupament econòmic de la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, any 2008 següents: 
 
  



 
SEGON:  assumir el compromís de procedir a executar les accions 
confinançades amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa 
d’aplicació. 
 
TERCER: facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar 
els documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
 
8.- ACCEPTACIÓ AJUT PER A L’ASSESSORAMENT DE NOVES 
INICIATIVES EMPRESARIALS DINS L’ÀMBIT XARXA DE MUNICIPIS DE 
QUALITAT ANY 2008 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2007, 
va prorrogar  per al període 2008-2011, el Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí Oficial de la Província núm. 26, de 30 
de gener de 2004), renovant la seva aposta per un model de cooperació amb 
els municipis i ens locals de la província basat en el respecte a l’autonomia 
local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb el convenciment 
que només des d’una Diputació que afegeix valor als seus processos de decisió 
i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i eficiència els objectius estratègics 
del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada definitivament per acord de Ple 
de 25 de novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 11 de 

Servei gestor de la 
Diputació 
 

 Codi XBMQ Programa o actuació  Import de l’ajut 

Servei gestor de 
 l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals 
 
 
 

08/Y/39901 Millora de la 
competivitat de 
l’activitat firal: 
execució d’accions 
per a la modernització 
de l’activitat firal i/o 
implementació 

1.000€ 

Servei gestor de 
 l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

08/Y39902 Millora de la 
competivitat de 
l’activitat firal:              
Dinamitzaió de 
l’activitat firal 

3.000€ 

Servei de Comerç 
UIrbà 

08/Y/40208 Programa per a petits 
municipis: Projecte de 
desenvolupament i 
comerç 

7.838,00€ 

Servei de suport a les 
Polítiques de Consum 

08/Y/38841 Creació de serveis 
municipals de defensa 
dels consumidors i les 
consumidores 

8.157,00€ 

Servei de suport a les 
Polítiques de Consum 

08/Y/38842 Inspeccions 
municipals de consum 

Sense cost 



desembre de 2004), com a conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (LGS), obliga a la 
corporació a elaborar unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de les activitats i els serveis locals, en el marc del 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Atès que en el BOP núm. 34 de 08/02/2008 han sortit publicades les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions als ens locals per a activitats i 
serveis Xarxa  Barcelona  Municipis  de Qualitat  per a l’any 2008 . 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 16 d’abril de 2008, com a 
integrant del Pacte Territorial del Maresme, en el marc de la convocatòria de 
Pactes Territorials 2006 de la Diputació de Barcelona, va sol·licitar 
cofinançament per al desenvolupament d’accions de l’àmbit de 
desenvolupament econòmic de la Xarxa de  Barcelona Municipis de Qualitat 
any 2008. 
 
Atès que en data 25 de juliol de 2008 l’Ajuntament de Canet de Mar va rebre la 
comunicació corresponent a l’atorgament d’ajuts per a la realització d’accions 
de l’àmbit de desenvolupament econòmic de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres, 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER:  acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, de 4.000€ per a la 
realització d’accions de l’àmbit de desenvolupament econòmic de la Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, any 2008 següents: 
 
 ACCIONS COFINANÇAMENT DIBA 
  
 Assessorament noves iniciatives empresarials................. 4.000€ 
 
SEGON:  assumir el compromís de procedir a executar les accions 
confinançades amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa 
d’aplicació. 
 
TERCER: facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar 
els documents que siguin necessaris en relació al present acord. 
 
9.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A L’OFICINA DEL PLA JOVE ANY 
2008 DINS L’ÀMBIT XARXA DE MUNICIPIS DE QUALITAT 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 3 de 
juliol de 2008 ha aprovat la concessió dels ajuts a ens locals en el marc de les 
bases i el Catàleg de serveis i activitats 2008 del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, del qual l’Ajuntament de Canet de 
Mar en forma part.  
 



Atès que l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, en el marc de 
l’esmentat Pla de concertació, ha notificat la concessió de la següent subvenció 
per l’any 2008:  
 

Servei Gestor Programa Actuació Codi Import de l’ajut 
Oficina del Pla 

Jove 
Plans locals de joventut 

i programa d’activitat 
Plans locals de joventut 

i programa d’activitat 08/Y/44048 5.873,00 € 

 
Atès que, 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 Tinència de l’Alcaldia de Joventut, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia de Joventut i Oficina d’habitatge i accessibilitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la següent subvenció atorgada en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011:  
 

Servei Gestor Programa Actuació Codi Import de l’ajut 
Oficina del Pla 

Jove 
Plans locals de joventut 

i programa d’activitat 
Plans locals de joventut 

i programa d’activitat 08/Y/44048 5.873,00 € 

 
SEGON.- Vincular directament l’import de l’esmentada subvenció a la partida 
90 45100 22609 (Activitats i tallers) de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
10.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 2008-2009 DE LA SECRETARIA DE 
JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Atès que la Secretaria de Joventut va emetre l’ORDRE ASC/54/2008, de 13 de 
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de 
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut 
 
Atès que la Secretaria de Joventut ha acceptat la sol·licitud de subvenció 
presentada per a l’Àrea de Joventut notificant que:  
 
La quantitat total atorgada és de 6.100,00 € d’acord amb el detall següent: 
 
Projecte de Participació Juvenil 2008  6.100,00€ 
 
Atès que, 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 Tinència de l’Alcaldia de Joventut, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia de Joventut i Oficina d’habitatge i accessibilitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 



PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la següent subvenció atorgada en el 
marc l’ORDRE ASC/54/2008, de 13 de febrer, emesa per la Secretaria de 
Joventut:  
 
Projecte de Participació Juvenil 2008  6.100,00€ 
 
SEGON.- Vincular directament l’import de l’esmentada subvenció a la partida 
90 45100 22609 (Activitats i tallers) de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
11.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 24 DE JULIOL PEL QUE ES VA APROVAR EL 
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’IES DOMÈNECH I MONTANER. 
 
Atès que en la Junta de Govern local del dia 24 de juliol del 2008 es va aprovar 
el Conveni a subscriure entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’IES Domenech i 
Montaner. 
 
Atès que es va aprovar conjuntament amb el conveni del primer període de 
l’any (de gener a agost). 
 
Atès que en el text de l’esmentat conveni s’ha detectat un error material en la 
clàusula setena ja que allà on diu: La vigència del present conveni serà des del 
mes de gener al mes d’agost de l’any 2008”. 
 
Hauria de dir: “La vigència del present conveni serà des del mes de setembre al 
mes de desembre de l’any 2008”. 
 
Atès que l’article 105 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, reguladora del 
règim jurídic i del procediment administratiu comú, disposa que les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Rectificar l’error material detectat a la clàusula setena del conveni a 
subscriure entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’IES Domenech i Montaner en 
el sentit que allà on diu: “La vigència del present conveni serà des del mes de 
gener fins al mes d’agost de 2008. 
 
Ha de dir: ““La vigència del present conveni serà des del mes de setembre fins 
al mes desembre de 2008”. 
 



12.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 18  D’AGOST FINS AL DIA 5 DE 
SETEMBRE  DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

837 18.08.08 Primera ocupació C/ València, xx Alcalde 
838 18.08.08 Imposició sanció persones físiques 18/08/08 Alcalde 
839 18.08.08 Imposició sanció persones jurídiques 18/08/08 Alcalde 
840 18.08.08 Incoació expedient 79028 denúncia voluntària Alcalde 
841 19.08.08 Targeta disminució Cati Forcano 
842 19.08.08 Targeta disminució Cati Forcano 
843 20.08.08 Aprovació IRPF mes de juliol Alcalde 
844 20.08.08 Gas Natural. Llicències de canalització Alcalde 
845 20.08.08 Pròrroga contracte amb LGJ Alcalde 
846 20.08.08 Correcció errada material decret 701/2008 Alcalde 
847 20.08.08 Aprovació serveis extraordinaris mes d’agost Alcalde 
848 20.08.08 Subministrament ràdio enllaç antenes i 

accessoris Ràdio Canet 
Alcalde 

849 21.08.08 Remissió expedient T. Joventut RCA 265/2008 Alcalde 
850 22.08.08 Sol·licitud subvenció AODL Alcalde 
851 25.08.08 Resolució sancionadora expedient de trànsit Alcalde 
852 25.08.08 Imposició sanció persones físiques 25/08/08 Alcalde 
853 28.08.08 Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 
854 25.08.08 Contractació MCV Alcalde 
855 26.08.08 Tarja d’aparcament Alcalde 
856 26.08.08 Despeses Alcalde 
857 26.08.08 Nomenament alcaldessa acctal Alcalde 
858 26.08.08 Autorització concert de música de jazz a la 

Plaça dels Americanos 
Sílvia Tamayo 

859 26.08.08 Decret instal·lació Av. Marià Serra, xx Sílvia Tamayo 
860 26.08.08 Decret d’instal·lació Riera d’en Misser, xx Sílvia Tamayo 
861 26.08.08 Trienni PN Alcalde 
862 26.08.08 Trienni JMF Alcalde 
863 26.08.08 Trienni MAS Alcalde 
864 26.08.08 Trienni PR Alcalde 
865 27.08.08 Aprovació nòmina mes d’agost Alcalde 
866 27.08.08 Autorització bar c/ Francesc Cambó, xx Sílvia Tamayo 
867 27.08.08 Aprovació 2n. certificació i última instal·lació 

elèctrica planta primera Serveis Tècnics 
Alcalde 

868 27.08.08 Aprovació 2a certificació instal·lació elèctrica 
planta baixa serveis tècnics 

Alcalde 

869 27.08.08 Obra menor Òscar Figuerola 
870 27.08.08 Llicència Enher Cadillac, xx (Falta original i 

document word. Carolina) 
Òscar Figuerola 

871 27.08.08 Telefònica, R. Misser, xx (Falta original i 
document word. Carolina) 

Òscar Figuerola 

872 28.08.08 Sopar a l’envelat del personal de l’escola de 
teixits 

Òscar Figuerola 

873 28.08.08 Acceptació subvenció de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat 

Alcalde 

874 28.08.08 Acceptació subvenció de la Secretaria per a la Alcalde 



Immigració 
875 28.08.08 Devolució aval pàrquing Bibocanet Alcalde 
876 28.08.08 Pròrroga llicència d’obres Òscar Figuerola 
877 29.08.08 Adjudicació definitiva explotació bar pavelló 

municipal 
Alcalde 

878 29.08.08 Concessió excedència voluntària MV  Alcalde 
879 01.09.08 Denegació responsabilitat patrimonial, vidres 

correfoc 
Alcalde 

880 02.09.08 Imposició sancions persones físiques Alcalde 
881 02.09.08 Imposició sancions persones jurídiques Alcalde 
882 03.09.08 Llicència obra menor Òscar Figuerola 
883 03.09.08 Aprovació conveni amb Endesa, cessió local Alcalde 
884 03.09.08 Contractació JA Alcalde 
885 04.09.08 Primera ocupació Òscar Figuerola 
886 04.09.08 Autorització sopar amb festa, al Club Botxes  Alcalde 
887 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
888 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
889 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
890 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
891 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
892 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
893 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
894 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
895 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
896 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
897 04.09.08 Subvenció nominativa Alcalde 
898 04.09.08 Ampliació jornada EE Alcalde 
899 04.09.08 Primera ocupació Òscar Figuerola 
900 05.09.08 Sol·licitud subvenció arbrat R. Gavarra Alcalde 

 
13.- 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 22.25 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


