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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
14 D’ABRIL DE 2004 

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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraixedas 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació de despeses 
3)  Aprovació de l’estat de comptes del carnaval 2004 
4)  Sol.licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la 2a edició del 

Cicle de música del Canet Cançó +D6 celebrat el 2003 
5)  Adjudicació  del  concurs  urgent  de  la  concessió  per  a  l’explotació  de  4 

guinguetes de temporada al Passeig Marítim 
6)  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 7 
d’abril de 2004 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. 
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1.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 

Vista la relació de despeses de data 14 d’abril de 2004, per import de 80.679,49 EUR, 
corresponent a la relació de factures núm. F/2004/8 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 2004, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 166 i concordants de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 14 d’abril de 2004, per import de 
80.679,49  EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2004/8 de la mateixa 
data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2004. 

 
2.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES CARNAVAL 2004 

 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a l’organització de 
la festa de Carnaval que consisteix en l’Arribó de Carnestoltes, les rues de Carnaval, 
l’enterrament de la Sardina, així com totes les actuacions lligades a aquestes activitats, 
essent el detall d’ingressos i despeses el següent: 

 
DESPESES     ....................................................................................................  18.284,13 

 
Comissió Carnaval                   ............................................................................    12.504,30 
Despeses generals 
Carnaval 
Despeses de publicitat i 
propaganda 

................................................................ 1.890,08 
 

..................................................... 1.583,83 

Rua infantil de carnaval (escoles) ........................................................ 2.305,92 
 

INGRESSOS ................................................................................................ 50,00 
 

Bar infantil de Carnaval ............................................................................. 50,00 
 

 
 

DÈFICIT A ASSUMIR ................................................................................... 18.234,13 
 

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 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
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ÚNIC.- APROVAR el present estat de comptes, corresponent a les activitats del 
Carnaval 2004 organitzat per l’Ajuntament, autoritzant la despesa de setze mil sis- 
cents cinquanta euros i trenta cèntims d’euro (16.650,30 €) amb càrrec a la partida 
22607.451 i la resta de la despesa corresponent a la publicitat de mil cinc cents 
vuitanta tres euros i vuitanta tres cèntims d’euro (1.583,83 €) amb càrrec a la partida 
22602.451 del vigent pressupost. 

 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
LA 2A EDICIÓ DEL CICLE DE MÚSICA DEL CANET CANÇÓ +D6 CELEBRAT 
L’ANY 2003 

 
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4095 de 19 de març de 
2004 es publica la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions a 
ajuntaments per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter professional 
realitzades durant l’any 2003. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va realitzar l’any 2003 la 2a Edició del cicle de 
música Canet Cançó +d6, i que pel disseny de la seva programació compleix les 
condicions que s’estableixen en les bases de la convocatòria de subvencions 
esmentada. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Sol·licitar un subvenció per la quantitat de 5.744,12 € a la Generalitat de 
Catalunya, que correspon al 20% dels catxets dels artistes contractats en el marc del 
Cicle de Música Canet Cançó +d6. 

 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar els documents que es derivin d’aquesta 
sol·licitud. 

 
4.- ADJUDICACIÓ DEL CONCURS URGENT PER A LA CONCESSIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ DE 4 GUINGUETES DE TEMPORADA AL PASSEIG MARÍTIM DE 
CANET DE MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2004 va acordar: 

 
PRIMER.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  reguladores  del 
concurs  urgent  per  a  la  concessió  de  l’explotació  de  4  guinguetes  de 
temporada al passeig marítim de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent edicte al 
Diari Oficial de la Generalitat. 

 
TERCER.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, al senyor 
alcalde, o  membre de  la  Corporació en  qui  delegui, per a  la  tramitació i 
execució del present acord. 
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Atès que en data 7 d’abril d’enguany el Sr. JBF va manifestar per escrit la seva  
renúncia a les ofertes presentades per les guinguetes núms. 4 i 5 i la seva intenció de 
procedir a l’explotació de la guingueta núm. 6 . 

 
Atès doncs que les altres 2 ofertes corresponen a les guinguetes núm. 4 i 5, 
presentades respectivament per part dels Srs. VDC i JMM, quedant deserta la 
guingueta núm. 7. 

 
D’acord amb el que disposen els arts. 75 de la Llei de Costes, 111 del seu Reglament, 
així com el RDL 2/2000 de 16 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 4 al Sr. VDC pel 
preu cert i global de 1.803,04€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança 
definitiva de 1.502,53€, 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 la concessió de l’explotació de la guingueta núm. 5 a la Sr. JMM 
pel preu cert i global de 2.000€ fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança 
definitiva de 1.502,53€, 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.-  Adjudicar  la  concessió  de  l’explotació  de  la  guingueta  núm.  6  al  Sr. 
JBF pel preu cert i global de 1803,04€, fent-li avinent que  haurà  de  fer  efectiva 
una  fiança  definitiva de  1.502,53€, 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. 

 
QUART.- Manifestar que la guingueta núm. 7 ha quedat deserta al no haver-se 
presentat cap oferta per a la seva explotació. 

 
CINQUÈ.- Les condicions que hauran de regir aquestes concessions son les següents: 

 
1) Les instal.lacions i serveis hauran de ser totalment desmuntables, quedant 

prohibit qualsevol element d’obra fixa. 
2)  No es permesa la publicitat. 
3)  Tenir net el lloc d’ocupació autoritzat i desenvolupar la seva activitat sense 

molèsties als veïns amb sorolls, música i altres formes. 
4)  Tenir assegurança d’accidents pels usuaris. 
5)  Abandonar i deixar lliure i buit a disposició de l’Ajuntament al termini de la 

temporada els béns de domini públic ocupat. 
6) L’Ajuntament es reserva la facultat d’anular les autoritzacions o variar els 

emplaçaments de les instal.lacions dintre de cada platja si així ho requereix el 
Pla d’Ocupació de Temporada que s’aprova cada any pel Servei de Costes de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Servicio de Costas del Ministeri de 
Foment. 
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7)  L’incompliment dels anteriors condicionants juntament amb els assenyalats en 
l’article 79 de la Llei de Costes determinaran la declaració de caducitat de 
l’autorització. 

 
SISÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la temporada 
d’estiu de l’any 2004 que va des del 4 d’abril fins al 30 de setembre, i amb l’obligació 
de retirar les instal.lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 31 
d’octubre d’aquest any. 

 
SETÈ.- El concessionari haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Cataluña per a l’any 2004 que puja un import de 851,35 €. 

 
VUITÈ.- 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. 

 
NOVÈ.-  Notificar a tots els licitadors que poden retirar de la caixa de la corporació, la 
garantia provisionals de 150,25€. 

 
DESÈ.- Facultar el Sr. alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDIT 

Havent-se de comptabilitzar la retenció de crèdit número 2418 del pressupost ordinari. 

Atès que hi ha consignació suficient a la partida  pressupostària aplicada per atendre 
la despesa. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la retenció de crèdit núm. 2418, amb càrrec al Pressupost General 
de la Corporació, per import de 100,00 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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6.- PRECS I PREGUNTES 
 

Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
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