
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 4 DE JUNY DE 2009 

 
 
 
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 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
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 
Marisol Pacheco Martos 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
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 de data 21.05.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Aprovació dels comptes d'explotació de l'any 2008 de Sorea, SA 
4. Resolució contracte Construcciones Solius, SA i incautació de la 

garantia a Cesce 



 

5. Adjudicació definitiva contracte prevenció i salvament platges 
6. Adjudicació definitiva concessió guingueta número 3 de la platja de 

Canet any 2009 
7. Aprovació signatura de pròrroga del contracte de cessió temporal i 

gratuïta de la finca denominada Carbonella 
8. Resolució expedient sancionador incoat per l'abandonament injustificat 

d'unes parades del mercat municipal des del mes de juny de 2008 
9. Acceptació ajut programa suficiència alimentària 
10. Aprovació pagament dels ajuts de menjador escolar 2n trimestre del 

curs 2008-2009 
11. Acceptació subvenció programa extraordinari d'ajuts econòmics 

d'urgència social, per l'any 2009 (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat) 
12. Aprovació protocol d'adhesió al programa d'arranjaments d'habitatges 

per a la gent gran 
13. Aportacions econòmiques als usuaris a la Sala Municipal d'Exposicions 
14. Relació de decrets des del dia 11 fins al dia 22 de maig de 2009 
15. Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ DE 
DATA  21.05.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 21 de maig de 2009 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 4 de juny de 2009, per import de     
215.006,24 €, 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 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 4 de juny de 2009 , per 
import de 215.006,24 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 



 

SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio canet, 
per import de 4.857,50 €. 
 
TERCER.-Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent al pressupost de la corporació municipal de l’any 2009. 
 
QUART.- Comptabilitzar en el compte (413) de l’Organisme Autònom Ràdio 
canet “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”  per import de  
21.03 € , fins la seva aprovació definitiva al pressupost,  previ reconeixement de 
crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
3.- APROVACIÓ DELS COMPTES D’EXPLOTACIÓ DE L’ANY 20 08 DE 
SOREA SA. 
 
Atesa la liquidació dels comptes d’explotació tramesa per part de l’empresa 
SOREA SA en data 16 d’abril de 2009 en referència a les facturacions dels 
abonats corresponents a l’any 2008, així com els llistats d’anul·lacions i 
creacions de rebuts i les facturacions per baixa. 
  
A l’empresa del que disposa l’article 28 del text Refós del ple de condicions 
econòmico-administratives  que regirà la gestió indirecta del servei municipal 
d’aigua potable a Canet de Mar sota la modalitat de concessió administrativa 
aprovat pel Ple de data 25 de gener de 2002. 
  
Prèvia fiscalització de la Intervenció i de conformitat amb la proposta de 
l'Alcaldia, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació de l’any 2008 del servei municipal 
de subministrament d’aigua potable de Canet de Mar sota la modalitat de 
concessió administrativa que presta l’empresa SOREA SA provista del NIF 
núm.:xxxxxxx, amb els següents imposts: 
  
INGRESSOS BRUTS 
  
Cànon facturació 2004 i anterior (0.0549 €xm 3  facturat) 0.0549€ 
 158,50€ 
Cànon facturació 2005-2007 (0.0601€xm3 facturat) 0.0601€ 
 42.486,79€ 
Drets de connexió cobrats per compte de l’Ajuntament 2008 
 5.048,40€ 
  
Total ingressos any 2008      
 47.693,63€ 
  
DESCOMPTES 
  
Tarifa drets de connexió - 3.606,00€ 
Rebuts cobrats per l’Ajuntament -14.96€  



 

Consum municipal - 3.878,61€  
Factura 238-193/8 F de 21/05/08 - 4.248,11€ 
Factura 238-315/8 F de 20/10/08 - 2.073,30€  
  
Total descomptes 13.814,98€ 
  
Total Cànon aigua 2008 33.878,71€ 
Liquidació pendent 2007 20.880,15€ 
  
Total liquidació 54.758,86 € 
 
SEGON.- Aprovar els comptes corresponents al servei municipals de 
clavegueram que presta l’empresa SOREA provista del NIFnúm.:xxxxxx 
  
Clavegueram   
Liquidació 2008   302.899,53 € 
20/06/2008 Bestreta 2008-01 -60.000,00 € 
04/08/2008 Bestreta 2008-02 -60.000,00 € 
10/10/2009 Bestreta 2008-03 -62.000,00 € 
23/02/2008 Bestreta 2008-04 -60.000,00 € 

  
Total 
bestretes 60.899,53 € 

Despeses recaptació taxa 
clavegueram     
Recapt.del clavegueram/08-01 3.864,38 € 
Recapt.del clavegueram/08-01 3.864,38 € 
Recapt.del clavegueram/08-01 3.864,38 € 
Recapt.del clavegueram/08-01 3.864,38 € 
  Total 15.457,52 € 
  
TERCER.- Comunicar a l’interessat que els terminis per efectuar l’ingrés vénen 
determinats per l’article 20 del RD 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. Un cop transcorregut el període voluntari d’ingrés 
sense que aquest s’hagi efectuat, es procedirà al cobrament en via de 
constrenyiment , s’incrementarà així del deute amb un recàrrec del 20% i 
s’acreditaran els interessos de demora. 
  
QUART.- Notificar que contra el present acord es podrà formular davant òrgan 
que l’ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del termini 
d’exposició pública; d’acord amb l’establert a l’article14.2.c) del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei de les 
hisendes locals.  
 
4.- RESOLUCIÓ CONTRACTE CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA I  
INCAUTACIÓ DE LA GARANTIA A CESCE 
 



 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de març de 2009, va 
prendre entre d’altres els acords següents: 
 

“PRIMER.- Incoar, de nou, expedient de resolució del contracte formalitzat 
en data 10.1.07 amb CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, per a l’execució 
de les obres de rehabilitació de l’edifici Odèon, 1ª fase, 1r. lot, una vegada 
declarada la caducitat del primer en l’acord plenari de 26.3.09 
anteriorment transcrit. 
 
SEGON.- Declarar formalment vàlids tots aquells tràmits del procediment 
caducat que no es veuen afectats per la declaració formal de caducitat, en 
concret: 
 

1. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de 18.12.08. 
2. Informe de l’interventor i secretari municipals de data 30/04/08. 
3. Informe valoració sobre l’increment de despeses i afectacions 
econòmiques amb motiu de l’ensorrament parcial de l’edifici Odèon 
emès per l’equip Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats, SL, de 
data 30/04/08. 
4. Informe sobre la viabilitat de continuació de les obres de 
rehabilitació emès per l’arquitecta municipal, de data 30/04/08. 
5. Informe de l’interventor i secretari municipals de data 22/05/08. 
6. Informe de l’interventor i secretari municipals de data 29/01/09.  
7. Informe emès pel Sr. JGR de data 10/02/09. 
 

Així com, la totalitat dels informes tècnics que forneixen l’expedient de 
resolució contractual caducat, en tot el que no es vegin modificats o 
alterats pel nou informe que es transcriu íntegrament en el cos d’aquesta 
provisió, els quals no caldrà que es tornin a reproduir, en mèrits del 
principi de conservació d’actes i tràmits que consagra l’article 66 LRJPAC. 
 
TERCER.- Motivar el present expedient de resolució contractual en la 
totalitat dels informes i dictàmens declarats formalment vàlids, conforme 
al punt precedent. 
  
QUART.- Aprovar la liquidació provisional a la que ascendeix la 
responsabilitat exigible a la contractista CONSTRUCCIONES SOLIUS, 
S.A., que coincideix amb la inicialment exigida (29.5.08), imputant-se-li de 
nou el 50 per 100 del diferencial de la total responsabilitat detractada com 
a conseqüència de l’errònia quantificació de l’exigida al projectista, 
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, SRL, en els termes del dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora de 18.12.08, una vegada palesat per 
l’informe de l’arquitecte Sr. Joaquim Ginesta Rey, de data 10 dels 
corrents, que la Comissió Jurídica Assessora incorregué en error, puix 
que:   
 

a) la total responsabilitat exigida a SGS TECNOS SA i a 
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, d’acord amb l’informe valoració de 



 

30.4.08 no va computar dins del període de retard en l’execució de 
l’obra el que corresponia al període de paralització de les obres entre 
l’1 de març i el 21 de juny de 2007, en que es van reestudiar els 
fonaments del projecte de Valeri Consultors Associats, S.R.L. 
 
b) l’informe valoració de 30.4.08 planteja exclusivament les 
afectacions resultat de l’ensorrament. 
 
c) la Comissió Jurídica Assessora (pàg. 28 del dictamen 320/08) 
estableix que l’empresa projectista és l’única responsable dels danys, 
consistents en les afectacions econòmiques de la paralització de les 
obres entre març i juny de 2007, quan en realitat aquestes afectacions 
econòmiques no foren valorades ni en 484.263 € ni en cap altra 
quantitat, com s’acaba de dir. Per tant es tractaria d’una nova afectació 
no comptabilitzada a l’informe i que ara s’ha valorat amb els mateixos 
criteris i pels mateixos conceptes. 

 
En els termes precedents, aquesta nova liquidació provisional és la que 
es transcriu tot seguit: 
 

a)  50% de la liquidació provisional total      593.594,79.- € 
b)  garantia definitiva dipositada                   - 54.542,04.- € 
c)  factures núm. 41/08 i 42/08                     - 90.929,42.- € 
 Resta a pagar per Construcciones Solius, SA     448.123,33.- € 

 
CINQUÈ.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència per a 
resoldre el contracte subscrit en data 10.1.07 amb CONSTRUCCIONES 
SOLIUS, SA, per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici 
Odèon, 1a fase 1r lot. 
 
SISÈ.- Atorgar, en els termes de l’article 109 RGLCAP, un tràmit 
d’audiència per 10 dies naturals a CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, per 
tal que pugui examinar tots els antecedents documentals que tingui per 
convenient i formular les al·legacions oportunes, les quals seran 
informades pels serveis corresponents, elaborant-se tot seguit la proposta 
de resolució a la consideració de l’òrgan de contractació, el qual posarà fi 
a la via administrativa amb la corresponent resolució i, en virtut del mateix 
principi de conservació d’actes i tràmits que consagra l’article 66 LRJPAC, 
indicar-li que podrà, a la seva voluntat, tenir per incorporades la totalitat 
de les argumentacions jurídiques de les argumentacions jurídiques 
vessades en les seves al·legacions de 9.3.09, així com totes aquelles 
altres que, en dret, consideri adients prèvia concreció, i que per motius 
diversos no foren objecte de resolució substantiva en els moments 
procedimentals oportuns.” 

  
Atès que durant el termini d’audiència atorgat a l’efecte, la interessada va 
presentar un escrit d’al·legacions mitjançant correu administratiu, el 4.05.09. 
 



 

Vist l’informe emès en data 13.05.09 pel secretari i l’interventor municipals, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 

“En Toni Calpe Jordà i en Marcel·lí Pons Duat, interventor i secretari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, respectivament, en relació amb les 
al·legacions formulades per CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. 
mitjançant correu administratiu en data 4.5.09 (registre d’entrada número 
2009/2625 de data 6.5.09) contra acord plenari de 26.3.09 d’incoació, de 
nou, d’expedient de resolució del contracte formalitzat en data 10.1.07 per 
a l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici Odèon, 1ª fase, 1r. lot, 
una vegada declarada la caducitat del primer en l’acord plenari de la 
mateixa data, emeten el següent  
 
INFORME 
 
Primer.- Invoca la interessada (al·legació segona) nul·litat de ple dret per 
manca de motivació de l’acord d’incoació d’expedient de resolució 
contractual, per considerar incorrecta la motivació indirecta de l’acord en 
base a la totalitat dels informes i dictàmens declarats formalment vàlids. 
Al respecte val a dir que, invocada la caducitat del primer expedient de 
resolució contractual per la interessada, aquesta fou formalment 
acordada, el que no impedí incoar-lo de nou immediatament. 
 
La interessada fa dues manifestacions que, en termes d’actes propis, no 
poden ser passades per alt. En primer lloc demana (al·legació prèvia) que 
a l’objecte d’evitar repeticions innecessàries, es tingui per reproduït 
l’íntegre contingut de les al·legacions per ella formulades des del 6.2.08 
fins a la data. En segon lloc (al·legació segona) que coincideix amb 
aquesta Administració en què la declaració de caducitat no impedeix 
poder actuar de nou la potestat de resolució contractual no prescrita, la 
motivació del qual s’haurà de subjectar als termes de l’article 54.1 
LRJPAC, sense perjudici de l’eventual conservació d’actes i tràmits (sic). 
En aquests estrictes termes s’expressa l’al·legació, a cavall de les seves 
pàgines 2 i 3, el que impedeix reconèixer la invocada falta de motivació. 
 
Així les coses no es comprèn en què considera la interessada vulnerat 
l’article 54.1 LRJPAC, quan l’expedient administratiu, si en alguna cosa ha 
estat prolix, és precisament en la motivació de les causes de resolució 
concurrents, tant per part de l’Administració activa com per la consultiva 
(veure dictamen de la Comissió Jurídica Assessora) les quals són dues: 
l’incompliment de les obligacions contractuals essencials i la desaparició 
de l’objecte i de la causa del contracte. 
 
Tampoc no pot invocar la interessada que no hagi tingut accés a aquests 
informes, quan de l’expedient administratiu es constata la concessió de 
fins a tres tràmits d’audiència, com a mínim, és a dir, que l’Ajuntament de 
Canet de Mar està tramitant el procediment seguint, amb absoluta 
escrupolositat, el contingut rituari de l’article 109 RLCAP. 



 

 
Segon.- Quant a la invocada inexistència de causa de resolució 
(al·legació tercera) hom s’ha de remetre a la dels informes concurrents 
declarats formalment vàlids i que, a aquestes altures, seria ociós reiterar. 
Vegi’s, al respecte, l’informe d’intervenció i secretaria de data 22.5.08, 
especialment  la seva conclusió (penúltim paràgraf) segons la qual la 
interessada cedí i acabà executant les obres amb unes mesures de 
seguretat francament insuficients, les quals es trobaven molt lluny d’ésser 
les legalment exigides. La interessada és un agent de l’edificació, en 
concret l’agent de l’edificació la intervenció del qual provocà materialment 
l’ensulsiada que costà la vida a un operari. Per la seva banda, la Comissió 
Jurídica Assessora, després d’un ampli i exhaustiu anàlisi que és ociós 
reproduir, conclou que concorren dues causes de resolució i en ambdues 
és rellevant l’ensorrament parcial del teatre. La primera és la general de 
l’incompliment de les obligacions contractuals característiques del 
contracte, palesada pel fet de l’ensorrament; la fase de substitució del 
projecte tingué lloc sense respectar les precaucions necessàries en 
l’excavació total perimetral del pilar 15. La Comissió considera admissible 
fixar un 50 per 100 entre la constructora que va executar la mesura i la 
direcció facultativa que no va fer el control adient (veure pàgines 1691 i 
1692 del volum XI de l’expedient administratiu). 
 
Però és que la Comissió també és del parer que l’ensulsiada del teatre 
Odèon representa una alteració substancial del projecte inicial, consistent 
en la modificació de les seves característiques bàsiques, fet que també és 
fonament de resolució de contractes. La Comissió, en fi, considera la 
interessada “culpable”, com prèviament la considerà l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, no pot la interessada negar la concurrència de la seva 
intervenció culpable, tant en l’execució d’obres no contingudes en el 
projecte aprovat, com per incompliment de les instruccions tècniques de 
la direcció facultativa. Tal  com diu el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora,  la intervenció de la interessada, com a agent de l’edificació, 
fou decisiva per a la producció del resultat lesiu. Al respecte tan sols 
recordar que les obres que provocaren l’ensulsiada foren executades 
sense l’adopció de les mesures de seguretat exigibles, com la pròpia 
constructora palesà en diverses ocasions. 
 
Per això, els qui subscriuen no poden fer altrament que reiterar el que ja 
van dir en el darrer dels seus informes, de data 22.5.08, i que fins avui no 
ha estat desmentit ni per la Comissió Jurídica Assessora ni per la 
interessada: 
 

Ara bé, no compartim la darrera asserció que efectua 
CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. conforme a la qual no podia 
negar-se a l’execució de les obres, puix que tenia l’obligació 
d’executar-les de conformitat amb el projecte i amb les 
instruccions rebudes de la direcció facultativa. Aquesta darrera 



 

asserció no la compartim. La contractista d’obres fou diligent a 
l’hora de detectar les mancances del projecte, i fins i tot insidiosa, 
en el bon sentit del terme, a l’hora d’insistir una i altra vegada, en 
què la solució constructiva no funcionaria. Però finalment cedí i 
l’acabà executant, amb unes mesures de seguretat francament 
insuficients, les quals es trobaven molt lluny d’ésser les 
legalment exigibles. CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. és un 
agent de l’edificació, en concret, l’agent de l’edificació la 
intervenció del qual provocà materialment l’ensulsiada que costà 
la vida a un operari. 

 
Tercer.- Considera la interessada (al·legació quarta) que la declaració 
plenària de validesa de tots aquells tràmits del procediment caducat que 
no es veuen afectats per la declaració formal de caducitat, és 
improcedent, sent necessari recaptar, de nou, el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora. Al respecte val a dir que la principal causa de la 
caducitat del procediment administratiu inicial fou el temps esmerçat per 
l’Administració autonòmica activa en remetre l’expedient a la consultiva i, 
després d’emès el dictamen per aquesta darrera, el temps esmerçat per 
la primera en remetre l’expedient, de nou, a l’Ajuntament. El dret 
administratiu es troba subjecte, també, al sentit comú, i si del que es 
tracta és d’endarrerir sine die una declaració de resolució contractual, i 
diem declaració perquè el contracte ja es troba constitutivament extingit 
per la desaparició del seu objecte, el més adequat és recaptar un nou 
dictamen de la Comissió, que ultra no aportar nous elements jurídics, puix 
que els fets són els que són i, en termes pretèrits, com és natural, són 
invariables, arribarà una vegada hagi transcorregut el termini de caducitat, 
i així, ad infinitum. D’altra banda, des d’un aspecte substantiu, què 
aportaria a l’expedient aquest nou dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora? Res de res. Les coses són com són. L’ensulsiada, així com la 
totalitat dels fets determinants de la resolució contractual, es produïren 
abans de l’emissió d’aquest dictamen i els fets pretèrits sobre els quals es 
pronuncià la Comissió han romàs, com no podia ser altrament, inalterats. I 
és precisament per a aquests casos que l’ordenament jurídic contempla la 
figura de la conservació dels actes i tràmits el contingut dels quals hagués 
romàs igual de no haver-se produït la caducitat. 
 
Així podem relacionar diferents sentències que avalen l’aplicació del 
principi de conservació d’actes en procediments com el que ens ocupa; 
així, la STSJ de Catalunya núm. 447/2006 de data 15 de maig de 2006, 
declara que: 
 

El principio de conservación de los actos cuya previsión contiene 
el artículo 66 del citado cuerpo legal permite la conservación de 
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido 
igual de no haberse cometido la infracción, en este supuesto 
referido a la caducidad del procedimiento.  

  



 

El TSJ d’Andalusia segueix la mateixa línia jurisprudencial. Així, en la 
seva sentència de data 5 de desembre de 2007, afirma que: 
 

El expediente administrativo fue incoado por resolución del IARA 
de 5 de noviembre de 1990. El 31 de enero de 2000, es decir, 
una década después, la administración, de oficio, declaró la 
caducidad del expediente. Cuya reanudación se ordena 
mediante acuerdo del siguiente día 3 de febrero. En este 
acuerdo se decreta la conservación de los actos anteriores 
validamente realizados. 
 
De conformidad con estos antecedentes, la demanda razona que 
ninguno de los trámites del expediente caducado tiene validez, 
de modo que resulta obligado repetirlos. 
 
Esta opinión no es correcta. Y no lo es por dos razones muy 
concretas. En primer lugar, porque otra cosa es lo que nos dice 
el principio de conservación de los actos , que recoge el art. 66 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre . Se mantiene la validez 
de aquellos actos cuyo contenido no se hubiera modificado de no 
existir la infracción determinante de la nulidad (o de la caducidad 
). 
 
Y en segundo lugar, y sobre todo, porque como muy bien dice el 
Sr. Letrado de la Consejería en su contestación a la demanda, la 
afirmación de que no se dio audiencia a la interesada después 
de que el expediente fuera reanudado, es una afirmación cuya 
veracidad brilla por su ausencia: está documentalmente 
acreditado que en mayo de 2000, la Consejería dio traslado del 
expediente a la interesada (véanse folios 140 y 141 del 
expediente administrativo). Por lo mismo, este primer motivo de 
la demanda se desestima. 

 
L’eficàcia en l’actuació de les Administracions publiques és 
constitucionalment rellevant des del moment que l’article 103 de la 
Constitució conté un mandat: l’Administració pública serveix amb 
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb el principi 
d’eficàcia. Aquest principi inspira l’article 66 LRJPAC, per bé que referit a 
un altre principi, el d’economia processal.  
 
El principi d’economia processal s’estén a tots els procediments sense 
excepció i fins i tot als supòsits de caducitat com el que ens ocupa; 
l’article 66 LRJPAC imposa la conservació dels actes o tràmits el 
contingut dels quals seria el mateix de repetir-se les actuacions. En 
aquests casos, de practicar-se de nou aquests actes i tràmits, dilatarien la 
tramitació i comportarien un menyscapte del principi de celeritat i eficàcia. 
 



 

La jurisprudència al respecte és pacífica. Per totes, les SSTS de 11.5.83 
(Ar. 2932), de 13.2.85 (Ar. 1029), de 28.7.86 (Ar. 6896), de 5.4.89 (Ar. 
2909), de 10.5.89 (Ar. 3863), de 14.6.93 (Ar. 5833), de 26.2.94 (Ar. 1292) 
i de 17.5.94 (Ar. 4267), entre moltes altres, declaren el següent:  
 

a) més doctrina jurisprudencial consolidada la que, basant-se en 
el principi d’economia processal, adverteix sobre la improcedència de 
declarar nul·litats quan el nou acte que es dicti una vegada esmenat el 
defecte hagi d’ésser idèntic, en sentit material, a l’anterior, puix que en 
l’esfera administrativa la nul·litat d’actuacions ha de ser tractada amb 
molta ponderació i mesura. 
 
b) per tal que la declaració de conservació d’actes i tràmits no 
infringeixi l’ordenament jurídic és necessari que el seu contingut 
hagués romàs el mateix cas de no haver-se produït la caducitat. 
Naturalment, en el moment de la declaració de la caducitat únicament 
és possible preveure que, racionalment i lògica, la repetició de les 
actuacions conduiria a actes del mateix contingut. 
 
c) la conservació limita els seus efectes als actes tràmit.  

 
Quart.- Quant a la improcedent imputació de responsabilitat solidària de la 
interessada pels danys resultants d’errors de projecte i de direcció d’obra 
(al·legació cinquena), aquesta, la responsabilitat solidària, podrà donar-se 
o no en un altre marc, en la seva qualitat d’agents de l’edificació de les 
parts intervinents i en els termes de la LOE i de la LISOS, qüestions totes 
elles alienes a les merament contractuals administratives, que són les que 
ens ocupen. Consideren els qui subscriuen que, ultra el fet que la 
interessada confon solidaritat i responsabilitat compartida, aquesta 
qüestió ara no toca, puix que és en el marc de la Inspecció de Treball que 
s’haurà de ventilar. Quant a la resta (responsabilitat concurrent) ha estat 
ja el suficient debatuda i documentalment informada, com per fer-se 
innecessari retornar sobre aquests extrems. 
 
Cinquè.- Pel que fa a l’al·legació sisena (extensió de la responsabilitat als 
fets posteriors al 21.11.07, amb vinculació de l’Administració als seus 
propis actes) el RCA 302/2008, respecte del qual, tot sigui dit, l’actora (la 
direcció facultativa) ja ha desistit, es refereix a un plet no interposat per la 
interessada, la qual hi comparegué en la seva qualitat de codemandada. 
El fet que, ara, la interessada, invoqui el contingut d’una contestació de la 
demanda feta per aquesta Administració en un plet no interposat per ella, 
no és de rebut. L’actora, en aquell plet, no era la contractista d’obres sinó 
la direcció facultativa, el que comportà que l’Administració adeqüés el 
contingut d’aquest document processal, en la seva qualitat 
d’Administració demandada, a rebatre les al·legacions contingudes en la 
demanda corresponent, de les quals la constructora ha tingut 
coneixement per haver comparegut en aquell plet, en la seva condició de 
codemandada, el que delata un comportament, de la interessada, poc ètic 



 

i fins i tot mesquí, ultra la patent mala fe processal que palesa. En 
qualsevol cas és artificiós treure de context els arguments adduïts en 
l’anterior marc, i no perquè els fets determinants siguin contradits en 
aquests documents processals, que no ho són, sinó perquè: 
 

a) aquests documents processals tenen una finalitat concreta: 
contestar una demanda, ni més ni menys. 
 
b) en conseqüència, aquests documents processals no són exhaustius, 
ni ultimen ni s’encaminen a depurar altres responsabilitats, ultra les 
pròpies de l’objecte del procés jurisdiccional.  
 
c) aquests documents, en conseqüència, en res no es refereixen a la 
responsabilitat de la constructora, puix que no hauria tingut cap sentit 
que s’hi referissin.  

 
D’altra banda, pel que fa a la invocació per la contractista d’obres de 
l’article 97.2 TRLCAP (al·legacions sisena i vuitena) no s’adequa al 
supòsit de fet que ens ocupa, puix que: 
 

a) aquesta norma no es refereix a danys i perjudicis produïts a la 
pròpia Administració per la contractista, que són els que ara se li 
exigeixen. La responsabilitat de la contractista, en efecte, no es 
refereix a danys a tercers sinó a la pròpia Administració contractant; 
per això, en la seva qualitat d’agent de l’edificació, va incórrer en 
responsabilitat contractual, no podent escudar-se ni en la direcció 
facultativa ni  en l’ens contractant per eludir tota responsabilitat; no 
s’oblidi que fou l’ensulsiada de 21.11.07 la que provocà la situació de 
perill que motivà l’adopció d’unes decisions d’enderrocs proposades 
per la direcció facultativa, més o menys afortunades. Observi’s que la 
finalitat del Decret 1055/2007, de 22 de novembre, de l’Alcaldia, no fou 
altra que nodrir la direcció facultativa d’aquelles eines suficients i de la 
necessària cobertura municipal i confiança per encaminar l’activitat de 
la direcció facultativa a evitar tota situació de perill per a persones i 
béns. Així mateix es diu en el decret. 
 
b) d’altra banda, el Decret 1055/2007 no ordenà res a la 
contractista d’obres, puix que es limità a autoritzar, i no a la 
contractista de les obres sinó a la direcció facultativa, per tal que 
ordenés a la contractista la realització d’aquelles actuacions, obres i 
treballs que es considerin estrictament indispensables per al 
manteniment de la seguretat de l’immoble i en evitació de riscos futurs 
(sic). 
 
c) en fi, l’ordre adreçada a la direcció facultativa fou el suficient 
genèrica com per no poder-se considerar ni immediata ni directa, puix 
que formava part de les obligacions contractuals d’aquesta realitzar 
aquelles actuacions estrictament indispensables per mantenir la 



 

seguretat de l’immoble i evitar riscos futurs. No s’oblidi que la direcció 
facultativa també tenia contractada la coordinació de la seguretat i 
salut en la fase d’execució de l’obra. Per tant, qui tenia la capacitació 
professional immediata directa era la pròpia contractista, i la tenia ex 
contractu, amb independència de l’existència d’aquest decret.  
 

En un altre ordre de coses, si la contractista d’obres considerà que alguns 
dels enderrocs ulteriors a l’ensulsiada no s’havien d’executar, per 
innecessaris, en els estrictes termes de la seguretat de l’immoble, ja que 
els elements als quals es referien no comportaven cap perill ni risc, era 
abans d’executar les ordres de la direcció facultativa que ho havia de 
posar en coneixement de l’Administració, i no ara, quan aquests elements 
ja no es poden valorar.  Aquesta actitud omissiva i, ara, oportunista de la 
interessada, no pot sinó agreujar la seva responsabilitat. 
 
En fi, aquestes decisions fàctiques ulteriors a l’ensulsiada de 21.11.07 
foren ideades exclusivament per la direcció facultativa, sense la 
intervenció de l’Administració municipal, que es limità a fer-les seves. Fins 
i tot, per al negat cas que la contractista d’obres no fos responsable de la 
totalitat dels danys i perjudicis que se li imputen, per exclusió dels derivats 
d’aquestes ordres posteriors a l’ensulsiada, el que es nega, aquesta 
responsabilitat s’hauria de desplaçar automàticament a la direcció 
facultativa, que acreixeria el seu coeficient de participació en la total 
indemnització, per damunt del seu 50 per 100, en el mateix coeficient en 
el que es veiés minorada la participació de la contractista de les obres. 
Tot això, no cal dir-ho, en els termes que acabés determinant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.      
 
Sisè.- Quant a la invocada infracció de l’article 151.1 TRLCAP (al·legació 
setena) la interessada confon la liquidació de la responsabilitat del 
contractista amb la liquidació de l’article 151.1 TRLCAP. Pel que fa a 
aquesta darrera, el contractista ha estat citat manta vegada per la nova 
direcció facultativa als actes de comprovació, amidament i liquidació de 
les obres realitzades, fins el punt que l’informe de la nova direcció 
facultativa que es transcriurà en el text de l’acord resolutori d’aquestes 
al·legacions, és un informe de  consens entre ambdues parts fins allà on 
aquest consens ha estat possible, com palesa el fet que la interessada no 
el combat substantivament, excepte pel que fa a unes exigües quantitats 
respecte de les quals obtindrà, insistim, deguda satisfacció per part de la 
direcció facultativa amb ocasió de la resolució de les seves al·legacions. 
Pel demés, el tràmit del 151.1 TRLCAP (efectes de la resolució del 
contracte) no permet l’aplicació literal  dels postulats procedimentals de 
l’article 166 del Reglament (amidament general i certificació final d’obres). 
En el primer cas el contracte s’extingeix  per resolució contractual 
culpable, no per la correcta execució del seu objecte, mentre que en el 
segon l’extinció té lloc per realització correcta del seu objecte. En el 
primer cas, que és el nostre, es feu necessari apartar la direcció 
facultativa de l’obra com a mesura cautelar; això comportà que mitjançant 



 

Decret 136/2009, de 9 de febrer de l’Alcaldia (foli 1824, volum 12) 
s’encarregués aquesta direcció facultativa, als únics efectes de procedir a 
l’amidament, comprovació i liquidació de les obres, a l’arquitecta 
municipal, Sra. AFN, assistida de la consultora externa Reverendo-
Ginesta Arquitectes Associats, decret que fou discutit per Construccions 
SOLIUS, SA mitjançant escrit de 9.2.09 (folis 1825 a 1827 del mateix 
volum XII). Des d’aleshores fins el dia de la data la constructora SOLIUS i 
la nova direcció facultativa porten més de tres mesos reunint-se i 
realitzant els actes d’amidament, comprovació i liquidació d’una obra que 
no pogué finalitzar i, respecte de la qual, no es pot predicar la 
concurrència d’una certificació final d’obres, pròpiament dita. Aquesta 
realitat, unida a les dificultats de la nova direcció facultativa, dimanants 
del fet de no haver dirigit l’obra a l’origen, és el que ha comportat la 
impossibilitat d’aplicar, sense correctius, l’article 166 RLCAP; un article, 
s’insisteix, que parteix de la recepció de les obres, la qual en el nostre cas 
no ha concorregut.   
 
Tot amb tot, i encara en l’aspecte formalista invocat per la contractista 
d’obres, val a dir que l’Administració no ha omès cap tràmit preceptiu 
d’audiència al contractista; no en va gràcies al tràmit d’audiència atorgat, 
ha pogut presentat les al·legacions que ara s’informen. 
 
Setè.- La interessada, en la seva al·legació prèvia, com s’ha vist, també 
demana que, per tal d’evitar repeticions innecessàries, es tingui per 
reproduït el contingut íntegre de les seves al·legacions presentades a 
l’Ajuntament des del 6.2.08. Doncs bé, ultra tot el que s’ha dit fins ara, 
queda encara per contestar una darrera al·legació formulada per la 
interessada en data 26.1.09, relativa a la improcedència de la incautació 
de la garantia (al·legació sisena); al respecte hom s’ha de remetre a la 
causa de la resolució contractual, això és, per incompliment culpable de 
les obligacions contractuals essencials per part de la contractista d’obres, 
motivada suficientment en sengles informes anteriors dels qui subscriuen i 
àdhuc per la pròpia Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen 
302/08. 
 
Els qui subscriuen consideren que, en els termes precedents, procedeix 
desestimar íntegrament les al·legacions de la interessada i prosseguir 
l’expedient de resolució contractual culpable tal com ve establert a l’article 
109 del Reglament de la Llei de contractes. “ 
 

Vist l’informe emès en data 19.5.09 per l’arquitecte Sr. JGR, el contingut literal 
del qual és el següent: 
 

“JGR, arquitecte col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el 
núm. xxxx, amb domicili professional al carrer nou núm. xx CP 17001 de 
Girona. Ha estat requerit per a emetre un informe relatiu a l’expedient de 
liquidació de l’obra de rehabilitació de l’edifici Odèon de Canet de Mar. 
 



 

Per l’emissió de l’informe s’ha examinat l’escrit d’al·legacions presentat en 
data 4 de maig de 2009, mitjançant correu administratiu, pel Sr. FGG, 
actuant en nom i representació de Construcciones Solius, SA, registrat 
d'entrada a l'Ajuntament el dia 6 de maig de 2009 amb núm. de registre 
2625. I s’ha realitzat una inspecció visual de l’estat actual de l’obra. 
 
L’escrit d'al·legacions es presenta contra l'acord pres pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió de data 26 de març de 2009, pel que s'incoa un 
nou expedient de resolució del contracte formalitzat amb Construcciones 
Solius, SA, el 10 de gener de 2007. 
 
En síntesi, les al·legacions tenen el següent contingut: 
 

"la liquidació resultant de l'informe emès per l'Arquitecte Sr. JGR no 
contempla la medició corresponent als materials abassegats a l'obra, ni 
a les instal·lacions provisionals d'obra no amortitzades, quin import 
ascendeix a un total de 13.836,10 € i 8.195,49 € respectivament, el que 
aquí es posa de manifest als efectes previstos a l'apartat 6 de l'abans 
esmentat article 166 del Reglament General de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques". 

 
De la revisió de l’informe anterior i de la inspecció realitzada es constata 
que efectivament hi ha al recinte material divers corresponent a 
armadures i perfileria d’acer de l’estructura.  
 
D’altra banda s’escau compensar la part de mitjans auxiliars que no s’han 
amortitzat completament per estar dedicats a un termini d’obra inferior a 
l’inicialment previst. 
 
Pel que fa a la liquidació definitiva també cal considerar la baixa ofertada 
en l’adjudicació de l’obra, concepte que no operava en els càlculs de 
l’informe anteriorment emès relatiu a la liquidació de l’obra. 
 
En conseqüència, s’escau l’estimació de l’al·legació presentada per 
Construcciones Solius, SA, essent els imports definitius de la liquidació els 
dels quadres següents: 
 



 

 



 

 
 
Vist el contingut dels informes declarats formalment vàlids per l’acord pres pel 
Ple de la Corporació, en sessió de data 26.03.09. 
 
Atès que en l’anterior acord el Ple de la Corporació va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local la competència per a resoldre el contracte subscrit en 
data 10.1.07 amb CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, per a l’execució de les 
obres de rehabilitació de l’edifici Odèon, 1a fase 1r lot. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. FGG, 
actuant en nom i representació de Construcciones Solius, SA, en base a les 
argumentacions contingudes en els informes emesos pel secretari i l’interventor 
municipals i per l’arquitecte extern, Sr. JGR, aquest darrer assumint les 
funcions de direcció facultativa, únicament respecte dels actes de comprovació, 
a midament i liquidació del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici Odèon, 
1a fase 1r lot, 
 
SEGON.- Resoldre el contracte subscrit en data 10.01.07 amb Construcciones 
Solius, SA, per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici Odèon, 1a 
fase 1r lot, per incompliment culpable del contractista de les obligacions 
contractuals essencials, en els termes de l’informe d’intervenció i secretaria i de 



 

tots els altres informes que figuren a l’expedient administratiu, així com per la 
desaparició de l’objecte del contracte. 
 
TERCER.- Elevar a definitiva la liquidació a què ascendeix l’import dels danys i 
perjudicis ocasionats per la contractista CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes que segueixen i amb el benentès 
que aquests danys i perjudicis es repercuteixen per parts iguals del 50 per 100 
entre la contractista d’obres i la contractista de la direcció facultativa, per la qual 
cosa qualsevol minoració d’aquest percentatge, a alguna d’ambdues 
contractistes, haurà de comportar l’automàtic increment de l’altre, per tal de 
cobrir el 100 per 100 de l’import d’aquests danys, en el càlcul dels quals, pel 
demés, no es contemplen les afectacions econòmiques degudes a la 
paralització de les obres entre març i juny de 2007, en els termes següents: 
 

� 50% de la liquidació provisional total 593.594,79 € 
� Garantia definitiva dipositada  - 54.542,04 € 
� Factures núm. 41/08 i 42/08  - 90.929,42 € 
� Import pendent de liquidar (amidament final) - 177.415,70 € 

 Resta a pagar per CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA 270.707 ,63 € 
 
QUART.-  Elevar a definitiva la liquidació a la que ascendeix l’amidament 
general de l’obra, d’acord amb l’informe anteriorment transcrit de l’arquitecte 
extern, Sr. JGR, en els termes següents:  
 

 
 
 



 

CINQUÈ.- Incautar definitivament la garantia dipositada a la tresoreria municipal 
mitjançant assegurança de caució per import de 54.542,04 €, essent l’entitat 
asseguradora la mercantil COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE 
CRÉDITO A LA EXPLOTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS (CESCE). 
 
5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE PREVENCIÓ I SA LVAMENT 
PLATGES 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de maig de 2009, va 
acordar adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei de 
salvament i prevenció a les platges de Canet de Mar, a l’empresa Valenciana 
del Deporte y Salud, SL, pel preu de 207.848 €, dels quals 21.772 € 
corresponen a l’IVA. 
 
Atès que l’anterior adjudicació provisional es va publicar el 15/05/2009 al perfil 
de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que es va concedir a l’adjudicatària provisional un termini de 15 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil 
de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar perquè constituís la garantia 
definitiva. 
  
Atès que en data 27 de maig d’enguany, l’adjudicatària provisional ha constituït 
la garantia definitiva per import de 10.392,40 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa 
l’article 135.4 LCSP, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei de 
prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, a l’empresa Valenciana 
del Deporte y Salud, SL, pel preu de 207.848 €, dels quals 21.772 € 
corresponen a l’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en 
especial pel que fa a les millores proposades que s'accepten. 
 
SEGON.- Disposar la despesa per als exercicis d'execució del contracte d'acord 
amb el següent detall: 
 

Exercici  Aplic pressupostària  Import  

2009 81 41300 22701 69.282.66 € 

2010 81 41300 22701 69.282,66 € 

2011 81 41300 22701 69.282,68 € 

TOTAL  207.848,00 € 
  



 

TERCER.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 
5.818,97 €, equivalent al 3% del pressupost establert com a base de licitació, 
exclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA ) dipositada a la Caixa de la 
Corporació. Així mateix, i pel que fa a la documentació que acompanya a les 
proposicions, serà retornada una vegada hagin transcorregut els terminis per a 
la interposició de recursos. 
 
QUART.- Aquest contracte tindrà una duració inicial de dos anys, durant la 
temporada d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat per 1 any més, si alguna de 
les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de forma expressa abans del seu 
venciment, respectant sempre el límit màxim de duració acumulada de sis anys. 
La temporada d’estiu de l’any 2009 comprendrà des del 15 de juny al 13 de 
setembre i la del 2010 comprendrà des del 14 de juny al 12 de setembre. 
 
CINQUÈ.- L'adjudicatària haurà de fer efectiu l'import de 285,71 € en concepte 
de despeses per a la publicació dels anuncis de licitació. 
 
SISÈ.- La contractista està sotmesa al compliment de totes les obligacions 
reflectides en la clàusula XII del PCAP. 
 
SETÈ.- L'adjudicatària nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat 
decisòria, que serà l’interlocutor d’aquest amb l’Ajuntament, a l’objecte de 
controlar la bona marxa del servei. L’encarregat es presentarà diàriament a les 
oficines de l’Ajuntament per recollir els avisos i indicacions dels Serveis Tècnics 
Municipals. Al mateix temps lliurarà el resum diari dels treballs realitzats i de les 
incidències hagudes. Totes les indicacions municipals seran adreçades al 
representant del contractista i, en el seu cas, a la direcció de l’empresa.  
 
VUITÈ.- L’adjudicatària destinarà, per a la prestació del servei els recursos tant 
materials com humans ofertats en la seva plica. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària cobrirà totalment, al 100%, i de forma immediata les 
baixes que es produeixin en el servei, independentment del caràcter programat 
(vacances, dies per conveni, etc) o no d’aquestes, mantenint informats en tot 
moment, els serveis tècnics municipals. 
 
DESÈ.- La prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet 
de Mar s'ajustarà a allò establert a la clàusula XIII del PCAP. 
 
ONZÈ.- La contractació per part de l'adjudicatària de la realització parcial del 
contracte amb tercers restarà subjecte als requisits establerts a l'article 210 de 
la LCSP, així com el pagament a subcontractistes i subministradors haurà 
d'ajustar-se al que disposa l'article 211 de la LCSP i a les normatives abans 
esmentades. 
 
DOTZÈ.- Citar l'adjudicatària perquè comparegui a les oficines municipals a 
l'objecte de formalitzar el contracte el proper dia 09/06/09 a les 10.30 h. 
 



 

TRETZÈ.- Publicar aquest acord al DOGC i al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com procedir a notificar-lo individualment a 
tots els licitadors. 
 
6.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT OBERT PE R A 
L’EXPLOTACIÓ DE LA GUINGUETA NÚM. 3 DE LA PLATJA DE  CANET DE 
MAR PER A L’ESTIU 2009. 
  
Atès que la Junta de Govern Local de data 7 de maig de  2009 va acordar: 
  

PRIMER.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 3 al senyor PFA pel preu cert i global de 12.000 €, al 
haver reununciat el Sr. AFA a aquesta i havent manifestat el senyor PFA 
la seva voluntat de procedir a la seva explotació, al haver estat aquesta la 
seva primera opció, renunciant prèviament a la concessió de la número 4, 
fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 600.-€, en 
el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es retornarà una 
vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació 
i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
SEGON.- Adjudicar provisionalment la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 4 al Sr. MDZ, la qual va ser la seva única opció,  al haver 
renunciat a la mateixa el Sr. PFA, pel preu cert i global de 7.650.-€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 382,5.-€, en el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’adjudicació provisional al perfil del contractant, la qual es retornarà una 
vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació 
i ha deixat els terrenys en les degudes condicions. 
  
TERCER.- La fiança provisional dipositada en data 17 de març d’enguany 
pel Sr. AFA i que puja un import de 1.000.-€, queda incautada per aquest 
Ajuntament al haver renunciat aquest a la concessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 3 
  
QUART.- Els adjudicataris provisionals hauran d’acreditar, en el termini de 
15 dies hàbil comptats des del següent a aquell en el que es publiqui 
l’adjudicació provisional al perfil del contractant, mitjançant els certificats 
oficials oportuns expedits per l’òrgan competent, trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 
  
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
  



 

Atès que en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació 
provisional al perfil del contractant, l’adjudicatari de la guingueta núm. 3, Sr. 
PFA, ha aportat els certificats acreditatius de trobar-se al corrent de compliment 
de les obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat Social i ha fet 
efectiva una fiança definitiva de 600.-€ 
  
Atès que en data 29 de maig de 2009, el Sr. MDZ ha presentat un escrit on 
renuncia a la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4. 
  
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, 
de conformitat amb la proposta de la regidoria d’Obres, Serveis i Via Pública, 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Adjudicar definitivament la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 3 al Sr. PFA, pel preu cert i global de 12.000.-€ 
  
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la 
temporada d’estiu de l’any 2009 que va des de que es formalitzi l’autorització a 
favor de l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb l’obligació de retirar les 
instal.lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 3 d’octubre 
d’aquest any, havent de mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la 
salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 
  
TERCER.- L’adjudicatari haurà de fer efectiu el cànon establert per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2009, en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la seva determinació. 
  
QUART.- El cànon municipal s’haurà de satisfer en el termini màxim d’un mes 
comptat a partir de la data d’adjudicació definitiva d’aquests serveis de 
temporada. 
  
CINQUÈ.- A petició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, 
l’Ajuntament, com a titular de l’autorització, exigirà que es constitueixi a la Caixa 
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i a disposició de la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes, la fiança corresponent a les instal.lacions 
explotades per particulars i que s’estableix en 3.000 euros per a les guinguetes 
i en 1.500 euros per a la resta d’instal.lacions, amb l’objecte de respondre de 
les possibles despeses d’aixecament, si s’escau. 
  
SISÈ.- Comunicar a l’interessat que en cap cas produirà plens efectes aquesta 
adjudicació en cas que per part dels organismes competents no es donin els 
permisos pertinents. 
  
SETÈ.- Notificar a l’interessat que pot retirar de la caixa de la corporació la 
garantia provisional de 1000.-€. 
  



 

VUITÈ.- El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini 
dels 10 dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. 
  
NOVÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda 
prohibides expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, 
les quals resulten incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la 
Demarcacions de Costes, ja que no guarden una vinculació específica amb la 
platja i que poden i han de desenvolupar-se en altres llocs. 
  
DESÈ.- La fiança provisional dipositada en data 17 de març d’enguany pel Sr. 
MDZ i que puja un import de 1.000.-€, queda incautada per aquest Ajuntament 
al haver renunciat aquest a la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4. 
  
ONZÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
  
DOTZÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
 
7.- PROPOSTA DE SIGNATURA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DE 
CESSIÓ TEMPORAL I GRATUÏTA SOBRE LA FINCA DENOMINAD A 
“CARBONELLA”, UBICADA ENTRE EL PASSEIG DE LA MISERI CÒRDIA I 
EL TORRENT DELS LLEDONERS DE CANET DE MAR. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juny de 2005, va 
prendre l’acord que es transcriu a continuació: 
  

“8.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL I 
GRATUITA SOBRE LA FINCA DENOMINADA “CARBONELLA”, 
UBICADA ENTRE EL PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA I LA RI ERA 
DELS LLEDONERS DE CANET DE MAR. 
  
Atès que, actualment, Canet de Mar està patint una manca important 
d’espai per a l’estacionament de vehicles en la zona urbana de la 
població. 
  
Atès que aquest dèficit d’espai és conseqüència de les obres que s’estan 
duent a terme a punt importants de la població. 
  
Atès que des de principis del mes de juny d’enguany es va perdre, de 
manera provisional, un espai molt important d’estacionament de vehicles, 
ubicat a la riera Gavarra, 4-14, a conseqüència de la construcció d’un nou 
aparcament subterrani. 
  



 

Atès que el senyor JJG és propietari d’un solar de superfície 7.183 m2 
aproximadament, situat entre els carrers Pg. De la Misericòrdia i la riera 
dels Lledoners. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a poder disposar, 
temporalment i gratuïtament, d’aquesta finca per poder destinar-la a 
aparcament públic gratuït, mentre s’executin les obres de construcció de 
l’aparcament subterrani de vehicles esmentat anteriorment. 
  
Vist el conveni signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el senyor JJG 
que es transcriu a continuació: 
  
“CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL I GRATUÏTA SOBRE LA FI NCA 
DENOMINADA “CARBONELLA”, UBICADA ENTRE EL PASSEIG D E 
LA MISERICORDIA I RIERA DELS LLEDONERS DE CANET DE MAR. 
  
En el municipi de Canet de Mar, el dia 8 de juny de 2005. 
 
REUNITS 
  
D’una part el senyor Joaquim Mas Rius, proveït del DNI núm. xxxxxxxxx, 
Alcalde president de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit del Sr. 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la Corporació, que dóna fe de l’acte. 
  
I de l’altre, el Sr. JJG, major d’edat, de regionalitat catalana, veí de 
Barcelona, amb domicili al carrer Carrasco i Formiguera, x, i amb DNI 
núm. xxxxxxxxxx. 
  
Es reconeix mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a 
contractar en les respectives qualitats en que actuen i de comú acord, 
  
MANIFESTEN 
  
I.-     Que el senyor JJG és propietari d’un solar de superfície 7.183m/2 
aproximadament, situat entre els carrers Passeig de Ntra. Sra. de la 
Misericòrdia i Riera dels Lledoners, qualificada sota les claus 4C “cases 
aïllades amb parcel·la mínima de 600m/2; clau D “sistema de serveis 
urbans”, 3C “sistema de parcs i jardins” i clau A “sistema viari”, d’acord 
amb allò que disposen les NNSS de planejament vigents. S’adjunta, com 
a annex I al present protocol, certificació registral acreditatiu de la 
titularitat i càrregues de la finca. 
  
II.-     Que l’Ajuntament de Canet de Mar s’està plantejant la revisió de les 
qualificacions urbanístiques a l’antiga zona industrial clau 5 i els àmbits 
adjacents. El desenvolupament del nou polígon industrial provocarà un 
important canvi en el teixit urbà. Les noves tendències de sostenibilitat i 
concentració d’aprofitaments que l’urbanisme actual proposa son 
totalment diferents al model que les actuals qualificacions dins aquest 



 

àmbit permetrien. A la vista de tot això l’Ajuntament té la intenció 
d’endegar un estudi pel desenvolupament de la zona 5, i de la finca 
annexa, anomenada La Carbonella, per tal de proposar un nou model de 
creixement urbà i convertir tota aquesta zona en l’extensió natural del 
centre de la vila, ordenant al mateix temps, la transició cap a la zona 
d’habitatges unifamiliars perimetrals al nucli, bo i posant en valor la 
presència del passeig com a eix vertebrador de l’actuació. 
  
III.-     Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en poder 
disposar, a títol de cessió temporal i gratuïta de la porció de l’anterior finca 
que es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex II, al present 
protocol, durant el període comprès entre el proper 8 de juny de 2005 i el 
1 de juny de 2006, per tal de destinar-la a aparcament públic gratuït, 
mentre s’executin les obres de construcció d’un aparcament subterrani de 
vehicles a la riera Gavarra núm. 4-14 de la població. 
  
D’acord amb les anterior manifestacions ambdues parts consenten en 
obligar-se en base als següents: 
  
PACTES 
  
Primer .- L’Ajuntament de Canet de Mar es plantejarà, en el termini de la 
present cessió, la modificació puntual de les qualificacions urbanístiques a 
l’antiga zona industrial Clau 5 i els àmbits adjacents, entre ells la finca 
annexa anomenada La Carbonella, per tal d’adequar-les a les noves 
tendències de sostenibilitat i concentració d’aprofitaments que l’urbanisme 
actual requereix, bo i proposant un nou model de creixement urbà que 
converteixi aquesta zona en l’extensió natural del centre de la vila i 
ordenant, al mateix temps la transició cap a la zona d’habitatges 
unifamiliars perimetrals al nucli. 
  
Segon .- El Senyor JJG fa cessió temporal i gratuïta a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, representat pel seu Alcalde-President, de la porció de solar 
de la seva propietat, de superfície 3.960m/2, que es grafia en el plànol 
que s’adjunta al present protocol com a annex II, amb la finalitat específica 
de destinar-la a aparcament públic provisional i gratuït de vehicles, durant 
el període comprès entre el proper dia 8 de juny de 2005 i el 1 de juny de 
2006. 
  
Tercer .- Les despeses d’ús i conservació del solar objecte de cessió 
temporal i gratuïta meritades durant la seva vigència seran íntegrament a 
càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. L’ajuntament es compromet i 
obliga a fer dos únics accessos, un d’entrada a l’aparcament, pel carrer de 
la Misericòrdia i un altre de sortida, per la Riera Lledoners, i a tancar la 
part de terreny objecte de la cessió i dintre dels límits de la superfície que 
es grafia en el plànol adjunt. Aquesta tanca haurà de ser retirada per 
l’Ajuntament, i al seu càrrec, al temps de devolució. 
  



 

Quart .- La present cessió temporal i gratuïta podrà ésser objecte de 
pròrroga a la seva finalització, per voluntat expressa d’ambdues parts, 
únicament si les obres al·ludides de construcció de l’aparcament 
subterrani no s’haguessin ultimat a aquella data. 
  
Cinquè .- En el present acte es lliura el solar objecte de la cessió temporal 
i gratuïta i s’acredita amb la signatura per ambdues parts del present 
document. 
  
Sisè.- L’ajuntament de Canet de Mar assumeix, mitjançant la signatura del 
present document, l’obligació de retornar la finca una vegada finalitzat el 
termini de la cessió en les mateixes condicions en les que s’efectua el 
lliurament, obligant-se a conservar-la i a satisfer les despeses ordinàries 
que requerís la seva conservació i ús. 
  
Setè.- L’ajuntament de Canet de Mar no respondrà del deteriorament que 
sobrevingui a la finca pel sol efecte de l’ús i sense mediar culpa. 
  
Vuitè .- El Senyor JJG s’obliga a no reclamar la finca, objecte de cessió 
temporal i gratuïta, fins la finalització del seu termini. 
  
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues 
parts el signen en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en data 
indicada a l’encapçalament davant del Secretari que dóna fe.” 

  
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar el contracte de cessió temporal i gratuïta sobre la finca 
denominada “Carbonella” ubicada entre el passeig de la Misericòrdia i la 
riera dels Lledoners de Canet de Mar entre el senyor JJG i l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris amb relació al present acord.” 

  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d’abril de 2008, va 
prendre l’acord que es transcriu a continuació: 
  

“...PRIMER.- Prorrogar pel termini d’un any els efectes del contracte de 
cessió temporal i gratuïta de la finca denominada “Carbonella”, ubicada 
entre el passeig de la Misericòrdia i el Torrent dels Lledoners de Canet de 
Mar, signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el senyor JJG en data 8 
de juny de 2005. “ 

  
Atès que el municipi de Canet de Mar, tot i disposar de l’aparcament subterrani 
de la Riera Gavarra, continua patint el dèficit de places d’estacionament de 
vehicles que existia en el moment de la signatura del contracte reproduït 



 

anteriorment i vist l’escrit remès al propietari de la finca “Carbonella”, Sr. JJG 
per part de la regidora de Seguretat Ciutadana, Sra. Coia Galceran Artigas, en 
el qual li manifesta la voluntat municipal que l’esmentat contracte sigui prorrogat 
per tal de poder atendre les necessitats del nostre municipi. 
  
Vist l’escrit de resposta del Sr. JJG, en el qual accepta prorrogar els efectes del 
contracte formalitzat amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 8 de juny de 
2005, pel termini que anirà des del proper 8 de juny de 2009 fins al dia 31 
d’octubre de 2009, fent l’esment que no obstant aquest termini, aquest 
contracte podrà ser prorrogable de mutu acord entre les parts, amb la totalitat 
dels termes continguts en el mateix contracte. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Seguretat Ciutadana, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Prorrogar pel termini comprès entre el dia 8 de juny de 2009 i el dia 
31 d’octubre de 2009, els efectes del contracte de cessió temporal i gratuïta de 
la finca denominada “Carbonella”, ubicada entre el passeig de la Misericòrdia i 
el Torrent dels Lledoners de Canet de Mar, signat entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el senyor JJG en data 8 de juny de 2005. 
  
SEGON.- Aquest termini podrà ser prorrogat de forma expressa i per mutu 
acord d’ambdues parts, una vegada finalitzada la present pròrroga.  
  
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris en relació al present acord.  
 
8.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER 
L’ABANDONAMENT INJUSTIFICAT D’UNES PARADES DEL MERC AT 
MUNICIPAL DES DEL MES DE JUNY DE 2008. 
  
Atès que mitjançant decret número 1085/2008 de 4 de novembre, l’Alcalde 
resolgué incoar un expedient sancionador al senyor MHV, com a titular de les 
parades números 34-35 del Mercat Municipal, les quals dedica a l’activitat de 
xarcuteria-carnisseria per traspàs de l’anterior propietari des del dia 13.02.08, 
com a presumpte autor i responsable d’una infracció molt greu consistent en 
l’abandonament injustificat de les parades des del mes de juny de 2008, 
període superior al mes. 
 
Vist el contingut del primer i segon punt de la proposta de resolució de 
l’instructor de l’expedient sancionador efectuada a la Junta de Govern Local:  
 

“PRIMER.- Revocar la concessió, sense dret a indemnització, de les 
parades números 34-35 del Mercat Municipal, al senyor MHV, amb NIF 
número xxxxxxx, en la seva qualitat de titular de les mateixes, dedicades 
a l’activitat de xarcuteria-carnisseria per traspàs de l’anterior propietari des 
del dia 13.02.08, com a presumpte autor i responsable d’una infracció 



 

molt greu consistent en l’abandonament injustificat de les parades des del 
mes de juny de 2008, tipificada a l’apartat c) de l’article 42 del Reglament 
dels Serveis del Mercat Municipal de Canet de Mar.” 
 
SEGON.- Notificar als interessats la present proposta de resolució, tot 
conferint-los un termini de DEU dies per formular les al·legacions que 
considerin convenients en defensa dels seus drets i interessos. 
Transcorregut aquest termini, es donarà trasllat de les actuacions a 
l’òrgan competent per a la resolució del present procediment.” 
 

Atès que intentada la seva notificació, no es pogué practicar per dues vegades, 
es procedí a començar el tràmit de notificació mitjançant edicte publicat al BOP 
i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, últim domicili reconegut 
de l’interessat, per donar compliment al que estableix l’article 59 de la Llei del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
comú, i mitjançant diligència de data 25 de maig d’enguany, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar manifesta que l’anunci ha estat exposat al públic fins el dia 
22.05.09, sense que s’hagi presentat cap reclamació ni escrit. 
 
Atès que les actuacions realitzades, les quals donaren lloc a l’inici del 
procediment sancionador, consistiren en mantenir la parades que té 
adjudicades (números 34 i 35) del Mercat Municipal, tancades des del mes de 
juny de 2008, de manera injustificada, per part del seu titular, el senyor MHV tot 
havent estat informat en repetides ocasions per part de l’encarregat del Mercat, 
de la necessitat de tenir oberta les parades per no perdre’n la titularitat. 
 
Atès que l’article 38 del Reglament del Servei de Mercat Municipal de Canet de 
Mar, estableix que els titulars de les concessions són els responsables de 
l’activitat desenvolupada a les parades que tenen adjudicades, en tot allò 
previst en aquest Reglament i en la normativa que els sigui d’aplicació, en 
aquest cas, el senyor MHV com a titular de les parades números 34 i 35 del 
Mercat Municipal, les qual dedica l’activitat de xarcuteria-carnisseria.  
 
Atès que l’article 31 del mateix Reglament, estipula que els titulars de les 
parades tenen entre altres la obligació de mantenir la parada oberta al públic 
ininterrompudament durant l’horari assenyalat per a la venda. 
 
Atès que l’anterior actuació constitueix una infracció molt greu  en els termes de 
l’article 41 lletra c) del Reglament del servei de Mercat Municipal de Canet de 
Mar, això és, l’abandonament injustificat de les parades durant un mes. 
 
Atès que l’apartat c) de l’article 42 del mateix Reglament, estableix que les 
faltes molt greus seran sancionades amb  la Revocació de la concessió sense 
dret a cap  indemnització.  
 
Atès que d’acord amb l’article 7 del mateix Reglament,  l’òrgan competent per 
imposar les sancions derivades de faltes lleus, greus o molt greus és la Junta 
de Govern Local. 



 

 
Atès que d’acord amb l’article 131 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, sobre 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú,  les sancions es graduen atenent als següents criteris:  
 
a) La existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa del perjudicis causats 
c) La reincidència, per la comissió en termini d’un any de més d’una infracció de 
la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma. 
 
Atès que en el present cas, hi hagut existència d’intencionalitat, puix que el 
senyor MHV és coneixedor de la necessitat de tenir oberta les parades del 
mercat per no perdre’n la titularitat, ja que en repetides ocasions l’encarregat 
del Mercat li havia comentat verbalment. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència, i tenint en compte allò que disposa 
la normativa legal d’aplicació, el tinent d'alcalde d’Obres, Serveis i Via Pública, 
Promoció Econòmica i Turisme, com a instructor d’aquest expedient, s'acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar, en tots els seus termes, la proposta de resolució de 
l’instructor de l’expedient sancionador incoat en data 4 de novembre de 2008 al 
senyor MHV. 
 
SEGON.- Revocar la concessió, sense dret a indemnització, de les parades 
números 34-35 del Mercat Municipal, al senyor MHV, amb NIF número xxxxxxx, 
en la seva qualitat de titular de les mateixes, dedicades a l’activitat de 
xarcuteria-carnisseria per traspàs de l’anterior propietari des del dia 13.02.08, 
com a presumpte autor i responsable d’una infracció molt greu consistent en 
l’abandonament injustificat de les parades des del mes de juny de 2008, 
tipificada a l’apartat c) de l’article 42 del Reglament del Serveis del Mercat 
Municipal de Canet de Mar. 
 
9.- ACCEPTACIÓ DEL L’AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
“SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA EN EL PERÍODE 0-3 A LES ES COLES 
BRESSOL MUNICIPAL” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
  
Atès que en data 30 d’abril de 2009 el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la creació del Programa complementari “Suficiència alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipal”. 
  
Atès que en l’Annex 1 del dictamen esmentat figura l’Ajuntament de Canet de 
Mar amb un ajut atorgat per import de 5.506€.  
  
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
  



 

ÚNIC.- Acceptar l’ajut per import de 5.506€ codi 09/Y/49491 en el marc del 
Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les 
escoles bressol municipal”. 
 
10.- APROVACIÓ PAGAMENTS DELS AJUTS DE MENJADOR ESC OLAR 
2n. TRIMESTRE DEL CURS 2008-2009 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 
13.825,98€ al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de 
pagaments dels ajuts de menjador escolar per al  2n. trimestre del curs 2008-
2009 , 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 l a la legislació 
vigent, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància, s'acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 2n. trimestre del curs 2008-
2009 d’aquest ajut individual i que han estat abonats pel Consell Comarcal, 
segons el detall següent: 
  
I.E.S. DOMÈNECH I MONTANER___________657,18€ 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_________1.097’40€ 
COL·LEGI YGLESIAS___________________ 1.463,20€ 
C.E.I.P. TURÓ DEL DRAC _______________2.560’60€ 
C.E.I.P. MISERICÒRDIA_________________8.047,60€ 
T O T A L: 13.825,98€  
 
11.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA EXTRAORDI NARI 
D’AJUTS ECONÒMIC D’URGÈNCIA SOCIAL, PER L’ANY 2009 (XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT) 
  
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2007, 
va aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. 
  
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 30 d’abril de 2009, adoptà 
entre d’altres acords, aprovar la creació del Programa complementari 
d’urgència social per l’any 2009, en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. 
  
Atés que a l’Ajuntament de Canet de Mar se li ha concedit un ajut econòmic de 
25.597,11€ dins el Programa extraordinari d’ajuts econòmics d’urgència social, 



 

publicat en dictamen d’Aprovació de la creació del Programa complementari 
d’urgència social en el BOP el 5 de maig de 2009. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l'Alcaldia de Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda 
per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar el suport econòmic del Programa complementari d’urgència 
social per l’any 2009 on d’acord amb el criteri de distribució al nostre municipi li 
pertoquen 25.597,11 € publicat en dictamen d’Aprovació de la creació del 
Programa complementari d’urgència social en el BOP el 5 de maig de 2009. 
  
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per 
al balanç de situació econòmica. 
 
12.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL PROGRAMA 
D'ARRANJAMENTS D'HABITATGES PER A LA GENT GRAN DE L A 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada 
el 30 d'abril de 2009, va aprovar el Protocol d'adhesió al Programa 
d'Arranjament d'Habitatges per a la Gent Gran de la província de Barcelona, de 
l'Àrea de Benestar Social de la diputació de Barcelona en col·laboració amb el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el text íntegre del qual 
es va publica al BOP número 107 de data 5 de maig. 
 
Atès que aquest programa té com a finalitat millorar l'accessibilitat i la seguretat 
dels domicilis de la gent gran més vulnerable per a la promoció de la seva 
autonomia personal i fomentar l'ocupació de persones en atur o en procés 
d'inserció sociolaboral. 
 
Atès que l'adhesió al programa és el primer pas per poder iniciar un procés que 
permeti fer intervencions a 2.400 habitatges de persones grans durant els anys 
2009 i 2010. 
 
Atès que la distribució del nombre d'intervencions per a cada municipi s'ha fet 
de forma proporcional al nombre de persones majors de 65 anys 
empadronades a cada municipi i garantint que cada municipi de la província 
tingui dret com a mínim a una intervenció. Segons els càlculs de la Diputació 
de Barcelona, a Canet li corresponen 10 arranjaments. 
 
Atès que els municipis han d'aportar una tercera part del cost de les 
intervencions efectuades i que el cost mitjà per intervenció serà 1.516,26 euros, 
dels quals els municipis hauran d'aportar 505,42 euros. Per això, el cost mitjà 
estimat que representarà la participació de l'Ajuntament de Canet de Mar en 
aquest programa, durant aquests dos exercicis pressupostaris 2009 i 2010 serà 
de 5.054,1667 euros. 
 



 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Benestar Social, Sanitat i Festes Populars, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el protocol d'adhesió que consta a l'expedient per al 
programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran de la província de 
Barcelona publicat al BOP de 5 de maig, el qual tindrà vigència durant aquest 
any 2009 i tot el 2010. 
 
SEGON.- Acordar que el cost dels arranjaments que es puguin fer durant l'any 
2009 aniran a càrrec del a partida 80 31300 48021 del vigent pressupost per a 
l'exercici 2009. 
 
TERCER.- Acordar que el cost dels arranjaments que es puguin fer durant l'any 
2010 quedaran supeditats a l'aprovació del pressupost anual per a l'exercici 
2010. 
 
13.- APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS USUARIS DE LA SALA  
MUNICIPAL D’EXPOSICIONS 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb una Sala Municipal d’Exposicions, 
que es cedeix gratuïtament als artistes, a canvi d’una obra gràfica que 
s’ingressa a la pinacoteca municipal, per tal que puguin mostrar les seves 
obres. 
  
Atès que l’Àrea de Cultura està interessada en mantenir i fomentar la 
participació dels canetencs en la vida social i cultural de la població, mitjançant 
el pagament de 30,00 € a cada expositor. 
  
Atès que durant l’any 2008, la Sala Municipal d’Exposicions s’ha cedit a les 
persones que s’esmenten en les dates que s’indiquen: 
  
- S.Sayol. De l’1 al 14 de febrer.  
- D.Roig. Del 14 al 27 de març. 
- A.Vilà. Del 28 de març al 10 d’abril. 
- Ma. À.Roig. Del 25 d’abril al 8 de maig. 
- F. Tenas. Del 23 al 31 de maig/Del 3 al 16 d’octubre. (2) 
- R.Faucon. Del 18 al 24 de juliol. 
- A. Casado. Del 25 al 31 de juliol. 
- P.Faucon. De l’1 al 7 d’agost. 
- S. Bauli. Del 8 al 13 d’agost. 
- D.Michalewicz. Del 14 al 21 d’agost. 
- JA. Maynat. Del 22 al 28 d’agost. 
- S. Castellà. Del 31 d’octubre al 13 de novembre. 
- Sàlvia-associació de dones. Del 14 al 27 novembre. 
- E.Navarro. Del 28 de novembre a l’11 de desembre. 
  
Correspon efectuar l’aprovació d’una despesa per import de 30€ per cadascuna 
de les exposicions realitzades pels artistes anteriorment esmentats.  



 

  
Atès que  la partida 40 45100 48901 del vigent pressupost ordinari hi ha 
consignació suficient per aprovar la despesa de 450,00 €, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 
s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar una despesa global de 450,00 €, corresponent al pagament 
de 30 euros per cadascuna de les exposicions fetes a la Sala Municipal 
d’Exposicions durant l’any 2008.  
  
SEGON.- Ordenar el pagament de la quantitat de 30,00 € a cadascuna de les 
persones relacionades en el cos del present acord, amb càrrec a la partida 40 
45100 48901 del pressupost de l’any 2009, d’acord amb l’operació de retenció 
de crèdit núm. 3348. 
 
14.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 11 FINS AL DIA 22 DE MAIG DE 
2009 
 
Núm.  Data Contingut  Signatura  

539 11/05/200
9 

Autorització pagament avançat paga extra mes 
de juny 

Alcaldia 

540 11/05/200
9 

Resolució expedient sancionador Cati Forcano 
541 11/05/200

9 
Resolució sancionador gos Cati Forcano 

542 12/05/200
9 

Autorització activitat llar d'infants C/ J. Baró, x Sílvia Tamayo 
543 12/05/200

9 
Llicència primera ocupació torrent Lledoners, x Òscar 

Figuerola 544 12/05/200
9 

Contracte menor serveis de suport a la gestió de 
medi ambient 

Alcalde 

545 12/05/200
9 

Contracte menor sanitaris portàtils platja i fira 
modernista 

Alcalde 

546 12/05/200
9 

Aprovació llistat impagats Sorea Alcalde 
547 13/05/200

9 
Despeses Alcalde 

548 13/05/200
9 

Expedient sancionador d'escombraries Sílvia Tamayo 
549 13/05/200

9 
Llicència de gual C/ Aragó, x Òscar 

Figuerola 550 13/05/200
9 

Autorització ús Masoveria Adak Alcalde 
551 13/05/200

9 
Atorgament subvenció Bitxus Alcalde 

552 13/05/200
9 

Targetes disminuït Cati Forcano 
553 13/05/200

9 
Targeta disminuït Alcalde 

554 13/05/200
9 

Targeta disminuït Alcalde 
555 14/05/200

9 
Obra menor, Av. Flèming, x Òscar 

Figuerola 556 14/05/200
9 

Obra menor. Balmes, x Òscar figuerol 
557 14/05/200

9 
Obra menor, Narcís Muntoriol, x Òscar 

Figuerola 558 14/05/200
9 

Aprovació certificació 5 obres plaça Universitat Alcalde 
559 14/05/200

9 
Lloguer envelat dinar Montoya 24 de maig Òscar 

Figuerola 560 14/05/200
9 

Aprovació 1a factura obres reparació urgent 
edifici Odèon 

Alcalde 

561 14/05/200
9 

Resolució al·legacions sancionador Molí x Òscar 
Figuerola 562 14/05/200

9 
Llicència divisió horitzontal R. Gavarra, x Òscar 

Figuerola 



 

563 14/05/200
9 

Aprovació 1a factura estabilització façana 
principal edifici Odèon 

Alcalde 

564 14/05/200
9 

Concertació operació tresoreria Alcalde 
565 14/05/200

9 
Renovació operació tresoreria Alcalde 

566 15/05/200
9 

Parella de fet Alcalde 
567 15/05/200 Llicència d'animals. Gos perillós  Cati Forcano 
568 15/05/200

9 
Obra menor, Montseny, x Òscar 

Figuerola 569 15/05/200
9 

Obra menor, Santa Bàrbara, x Òscar 
Figuerola 570 15/05/200

9 
Obra menor, Verge del Pilar, x Òscar 

Figuerola 571 15/05/200
9 

Obra menor, Sant Antoni, x  Òscar 
Figuerola 572 15/05/200 Obra menor, Riera Buscarons, x Òscar 

573 15/05/200
9 

Obra menor, Sant Josep, x  Òscar 
Figuerola 574 18/05/200

9 
Sol·licitud subvenció pla equipaments culturals Òscar 

Figuerola 575 18/05/200
9 

Desestimació recurs reposició presentat per 
Construcciones Lahoz Alonso, pl. Indústria x 

Òscar 
Figuerola 

576 18/05/200
9 

Resolució sancionador gos Cati Forcano 
577 18/05/200

9 
Pagament liquidació Plans Ocupacionals Alcalde 

578 18/05/200
9 

Desestiment fruiteria carrer Clausell, x Sílvia Tamayo 
579 18/05/200

9 
Llicència ENHER carrer Sant Cristòfol x, 
cantonada Rosselló 

Òscar 
Figuerola 

580 18/05/200
9 

Llicència Gas Natural. Francesc Parera, x Òscar 
Figuerola 581 18/05/200

9 
Contractació auxiliar administratiu oficina de 
Turisme 

Alcalde 

582 19/05/200
9 

Encàrrec subministrament jocs infantils diverses 
places del poble 

Alcalde 

583 19/05/200
9 

Desestimar recurs de reposició Cati Forcano 
584 19/05/200

9 
Llicència canvi d'ús Sant Josep x Òscar 

Figuerola 585 20/05/200
9 

Despeses Alcalde 
586 20/05/200

9 
Autorització desballestament vehicles 
abandonats 

Alcalde 
587 20/05/200

9 
Alta Mercat Setmanal alcalde 

588 20/05/200
9 

Alta Mercat Setmanal Alcalde 
589 20/05/200

9 
Aprovació IRPF mes d'abril Alcalde 

590 20/05/200
9 

Llicència obres menors, pintat façana C/ 
Miramar, 8 

Òscar 
Figuerola 591 20/05/200 Instruir expedient de responsabilitat patrimonial Alcalde 

592 21/05/200
9 

Imposició sanció persones físiques Alcalde 
593 21/05/200

9 
Imposició sanció persones jurídiques Alcalde 

594 21/05/200
9 

Incoació expedient 82544 Alcalde 
595 21/05/200

9 
Llicència primera ocupació Ample, x Òscar 

Figuerola 596 21/05/200
9 

Obra menor, Josep Baró x Òscar 
Figuerola 597 21/05/200

9 
Obra menor, Sant Joaquim, x Òscar 

Figuerola 598 21/05/200
9 

Obra menor, Buscarons, x Òscar 
Figuerola 599 21/05/200

9 
Obra menor, Sant Jordi, x Òscar 

Figuerola 600 21/05/200
9 

Obra menor, Oliver, x Òscar 
Figuerola 601 21/05/200

9 
Obra menor, Buscarons, x Òscar 

Figuerola 602 21/05/200
9 

Obra menor, verge del Roser, x Òscar 
Figuerola 603 21/05/200

9 
Obra menor, Sant Marc, x Òscar 

Figuerola 



 

604 21/05/200
9 

Alta mercat setmanal Alcalde 
605 21/05/200

9 
Inscripció registre entitats entitat Montoya Alcalde 

606 21/05/200
9 

Premi 25 anys Alcalde 
607 21/05/200

9 
Pagament complement productivitat Alcalde 

608 22/05/200
9 

Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcaldia 
609 22/05/200

9 
Contractació peó brigada Alcalde 

610 22/05/200
9 

Canvi nom restaurant ubicat a Dr. Marià Serra, x Sílvia Tamayo 

611 22/05/200
9 

Resolució Responsabilitat Patrimonial Alcalde 
612 22/05/200

9 
resposta escrit data 23.01.07 Alcalde 

 
15.- 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 
 


