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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
4 D’AGOST 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: 21.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’acalde: 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 

Joan Fuentes Albareda 
Laureà Gegori Fraxedas 
Antoni Isarn Flores 

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)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector UA 12 prolongació C/ 

Antoni Gaudí 
4)  Aprovació de la relació de factures 
5)  Aprovació de la retenció de crèdits 
6)  Aprovació de la subvenció per a l’animació de les sessions d’aeròbic 
7)  Aprovació de la subvenció per a la redacció del butlletí d’informació municipal 

Viure Canet 
8)  Aprovació de la subvenció per fer el repartiment del butlletí Viure Canet 
9)  Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 28 de 
juliol de 2004 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
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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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JMF PER A LA 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI A LA RIERA DE LA TORRE NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor JMF, amb la qual sol.licita llicència d’obres per 
a la construcció edifici de tres habitatges entre mitgeres a la Riera de la Torre número 
xx. 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 28 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta del projecte bàsic 
que modifica el presentat inicialment i que incorpora els punts esmentats en el primer 
informe emès amb data de l’11 de febrer del 2004, per tant es realitza un nou quadre 
comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
1 ÚS Residencial, comercial, 

magatzem, oficines, 
serveis, equipaments 
excepte assistencial i 

funerari, garatges 
particulars i tallers 

Residencial 
(3 habitatges) 

2 FAÇANA MÍNIMA 4,5 m.  5,63 m. 
3 ARM obligatòria PB+2PP (cornisa núm. 

20-16) 
Alçada presa 
a la cornisa 
del núm. 20 = 
10.82 m 

4 ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB  3.17 
m.(interior) 

5 PROFUNDITAT 
EDIFICABLE 

6 PROFUNDITAT 
EDIFICABLE PB 

16.00 m  14.36 m. 
 
16.00 m  14.36 m. 

7 OCUPACIÓ SOTERRANI = PLANTA BAIXA  - 
8 TEULA ÀRAB si 
9 PENDENT COBERTA 30% 30% 

ALÇADA SOBRE L'ÚLTIM 
SOSTRE 

<3.00 m  < 3.00m. 

1 ASCENSOR No cal  grafiar en 
0 plànols 

estruc. 
1 AMPLADA ESCALA ACCÉS 1 m  1 m 
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1 
VENTILACIÓ SUPERIOR 1 m2  1.00 m2 

1 ALÇADA DIVISÒRIES 
2 VEÏNS 

1.80 m  1.80 m 

1 COMPOSICIÓ DE FAÇANA si 
3 
1 MATERIALS D’ACABAT Estuc.-arreb./blanc- si 
4 terrós clar 

DIPÒSITS DE RESERVA 
D'AIGUA 
EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS 

1 VOL MÀXIM 1/10 o A- 
5 10 

750 l  - 

separativa  - 

1.20  0.60 

1 SEPARACIÓ VOLADÍS A 
6 MITGERA 

>=V 0.75  0.60 

1 DISTANCIA A VEÍ >3.00 m  - 
7 
1 ALÇADA SOBRE VORERA 3.30 m  >3.30 m. 
8 
1 VOL MÀX. VOLADÍS 
9 POSTERIOR 

1.20 m  0.70 m 

2 PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2 No cal  - 
0 
2 ESTUDI DE SEGURETAT si 
1 
2 PROJECTE 
2 BÀSIC/EXECUTIU 

Bàsic 

 
Composició de façana: 

 
Normes Subsidiàries Projecte 

Disposició de les 
obertures 

   

 H 10 m.  
f = alçada del forjat de 

planta baixa 
0.35H<f<0.40H 3.50 m. < f < 

4.00 m. 
f = 3.57 m. 

f’ = alçada entre el sostre 
superior i el sostre de 
planta baixa 

0.55(H- 
f)<f’<0.60(H-f) 

3.54 m. < f’ < 
3.86 m. 

f’= 3.57 m. 

a= amplada porta 1.20<a<2.20  1.40 m. 
hp=  alçada porta Hp>2.50  2.60 m. 
a’= amplada 

finestra/balconera 
0.80<a’<1.40  PB: 1.40 m 

PP: 1.40 m 
A= Amplada de parcel·la  5.63 m.  
D= Distància     de     l’eix 

principal al partió més 
proper 

0.25A<D<0.30A 1.41<D<1.69 1.40 m. 

d= Distància horitzontal d>50 cm.  d>50cm. 
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entre forats o a 
mitgera 

   

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència, condicionada a 
la presentació i verificació del projecte executiu (que haurà d’incorporar en el plànol de 
fonaments la previsió per a futura ubicació d’un ascensor practicable), abans de l’inici 
de les obres. 

 
Finalment recordar, que en qualsevol cas, caldrà verificar, abans de l’inici de les obres, 
les noves alineacions per part dels Serveis Tècnics municipals.” 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 2 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JMF per a la construcció edifici de tres 
habitatges al solar ubicat a la Riera de la Torre número xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte Francesc Bassas Alsina, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per a l’arquitecta tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per  un  import  de  dos  mil  cinc-cents  noranta-vuit  euros  amb  vint-i-cinc  cèntims 
(2.598,25 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de sis-cents seixanta-dos euros amb 
un cèntims (662,01 €); per drets de connexió a clavegueram, seixanta euros amb deu 
cèntims (60,10 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els 
béns municipals, la quantitat de mil set-cents noranta-un euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (1.791,88 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal la llicència 
d’obres resta condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu (que 
haurà d’incorporar en el plànol de fonaments la previsió per a futura ubicació d’un 
ascensor practicable), abans de l’inici de les obres. 
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Caldrà verificar, abans de l’inici de les obres, les noves alineacions per part dels 
Serveis Tècnics municipals. 

 
2.2.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL  SENYOR JRG PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI CARRER CEDRÓ NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor TAC, en representació del senyor JRB amb la 
qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edifici del carrer Cedrón número xx 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 5 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència, es comprova, 
que les obres proposades consisteixen en enderrocar  un edifici unifamiliar entre 
mitgeres situat al C/ Cedró, xx. 

 
L’enderroc proposat s’ajusta a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud”. 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 2 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JRB per a l’enderrocament edifici ubicat 
al carrer Cedró número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Tomàs Alguacil Cubero, 
sense perjudici de tercers i  salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal 
i les específiques marcades per a l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cent vuit euros amb vuitanta-un cèntims (108,81 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €), i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns municipals, la 
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quantitat de setanta euros amb vint cèntims (70,20 €). Aquesta garantia es retornarà 
en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
2.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A HABITAT ALZINA SL PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI AVINGUDA DOCTOR FLEMING xx 

 
Vista la instància presentada per Habitat Alzina SL, en representació d’ell mateix amb 
la qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edifici de l’Avinguda Doctor 
Fleming número xx 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 30 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova 
que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en l’enderroc d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat a l’avinguda Dr. Fleming. 

 
Les esmentades obres s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència per a l’enderroc”. 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 2 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a Habitat Alzina SL per a l’enderrocament d’un 
edifici ubicat a l’Avinguda Doctor Fleming número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte 
tècnic Manel Rivera Ferrer, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
Aquesta  llicència  resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per a l’arquitecta tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cent trenta-un euros amb catorze cèntims (131,14 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €), i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns municipals la 
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quantitat  de  vuitanta-quatre  euros  amb  seixanta-un  cèntims  (84,61  €).  Aquesta 
garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació 
d’edificis. 

 
2.4.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A VIADER SERRADORS DEL MARESME 
SL PER FER MOVIMENTS DE TERRES A LA PARCEL.LA 34 DEL POLÍGON 3 

 
Vista la instància presentada per senyor JVR en representació de Viader 
Serradors del Maresme SL amb la qual sol.licita llicència d’obres per fer moviment de 
terres a la parcel.la 34 del polígon 3 del municipi. 

 
Vist l’informe desfavorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de juliol 
de 2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la sol·licitud de referència, es constata que els moviments de terres que es 
volen realitzar consisteixen en fer una excavació per tal d’igualar  els desnivells de la 
finca, amb talussos amb inclinació 1/3 i d’alçada fins a un màxim d’aproximadament 12 
metres, i bermes amb una petita pendent cap al talús, de 3 metres d’amplada. En els 
punts més desfavorables, l’excavació total arriba a superar els 35 metres d’alçada. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es comprova que la 
parcel·la sobre la que es vol actuar, es troba en sòl no urbanitzable i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 8 “Agrícola”, la qual: 

 
- Comprèn els sòls que pel seu valor productiu han de ser reservats per a les 

activitats agrícoles o preservar-se de la seva incorporació al procés urbà. 
- En aquesta zona s’admeten únicament les construccions relacionades amb el 

caràcter  i  la  finalitat  agrícola-  ramadera de  la  finca,  (d’acord  amb  el  que 
s’especifica a l’art. 62 punt 6 de les NS.) i que s’ajusten als plans i normes de la 
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Aquestes 
circumstàncies hauran de ser expressament justificades a la sol·licitud de 
llicència. 

- Les construccions no entraran en conflicte amb l’ambient i el paisatge de la 
zona,  no  s’autoritzen  cobertes  amb  planxes  de  fibrociment,  parets  sense 
estucar ni acabats amb material de textura o color que no harmonitzi amb el 
paisatge de l’entorn. 

- Les superfícies mínimes de les unitats de conreu, són les establertes per la 
Conselleria  d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya: 3 
Ha per a secà i 1 Ha per a regadiu. 

- En qualsevol actuació, s’ha de respectar les franges de protecció de camins 
torrents i rieres, en aquestes zones es prohibeixen tot tipus de construccions, 
així com moviments de terres i extraccions d’àrids. 

• Les  rieres  avingudes  i  cursos  d’aigua,  de  caràcter  permanent  o 
temporal, disposaran d’una franja de protecció, l’amplada de la qual es 
delimita als plànols d’ordenació i , en qualsevol cas, com a mínim, els 
sòls de domini públic sota la jurisdicció de la Junta d’Aigües. 

• La zona de servitud és una franja de 5 m. a ambdós costats de les 
rieres, comptats a partir de la part superior dels marges o murs. 

• Les franges de protecció de camins i rieres es comptaran des de l’eix. 
Per als camins i rieres grafiats al plànol 1:5000 d’Estructura General i 

7 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

Orgànica del Territori d’aquestes Normes, la franja serà de 15 m. i per a 
la resta de 6 m. no podent ser inferiors a la zona de servitud. 

 
Examinada la documentació que acompanya la sol·licitud a dalt esmentada, es 
comprova que no s’acredita en cap punt, la necessitat de realitzar els moviments de 
terres per cap de les justificacions admeses per la Normativa (considerant que en 
qualsevol cas la proposta que s’admetria hauria de suposar un impacte inferior al 
proposat), ni justifica la necessitat de realitzar una adaptació topogràfica. 

 
Per altra banda, a  l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient municipal, Eduard 
Moreno Roca, (s’adjunta còpia) es posa de manifest la valoració molt negativa, a 
efectes de l’impacte paisatgístic, de la proposta presentada, així com la consideració 
d’activitat extractiva dels moviments de terres proposats. 

 
D’acord amb el que s’especifica a l’art. 60, punt 7 de les Normes Subsidiàries: 

 
“7.- Les activitats extractives solament podran prosseguir o iniciar-se, prèvia 
aprovació d'un projecte d’adequació paisatgística de les àrees afectades, que 
contempli mesures de protecció contra l'erosió, eliminació dels talussos verticals i 
replantació amb espècies vegetals autòctones, havent de fixar els terminis 
d'explotació i adequació i dipositar la garantia econòmica que asseguri la restitució 
paisatgística. Les noves extraccions estaran condicionades per l'impacte 
paisatgístic, no essent admeses en llocs de reconegut valor agrícola ni en cap 
zona protegida. Quan les activitats extractives afectin a sòls forestals, serà 
necessària l'autorització de l'administració forestal. D'acord amb la Llei 12/81 de 24 
de desembre de la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds d'autorització 
d'aprofitaments, permisos d'explotació, permisos d'investigació, concessions, 
ampliacions i rectificacions de concessions d'explotació que comportin activitats 
extractives, han d'incloure al projecte d'explotació un programa de restauració. 
Aquest programa ha d'incloure una anàlisi de l'estat en que es trobi el lloc de les 
eventuals  activitats  i  el  seu  entorn,  especialment  en  el  que  sigui  relatiu  als 
recursos naturals, definir les mesures a prendre per a poder prevenir i compensar 
les conseqüències perjudicials sobre el medi ambient de les actuacions extractives 
projectades i incloure el conjunt de mesures de restauració a executar al final de 
les diferents fases de l'explotació, així com les que s'hauran de desenvolupar al 
finalitzar l'activitat extractiva. El projecte i el programa han de ser presentats als 
Serveis Territorials d'Indústria, juntament amb la documentació que estableixen la 
Llei i el Reglament de Mines. Els abocaments s'admetran únicament als llocs que 
l'Ajuntament assenyali per aquesta finalitat. ...” 

 
 

Per  tot  l’esmentat, s’informa  desfavorablement a  la  sol·licitud de  llicència 
d’obres menors.” 

 
Atès que el tècnic de medi ambient en el seu informe de data 26 de juliol d’enguany 
manifesta: 

 
“Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a l’ampliació de la superfície de l’activitat de la 
Serradora de Can Viader al Camí de Can Figuerola, emeto el següent 

 
INFORME 
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Primer.- Efectuada una visita a la zona es valora molt negativament els efectes de 
l’impacte paisatgístic que suposaria l’ampliació de superfície de l’activitat de la 
serradora per la zona indicada i assenyalada en el mapa adjunt. L’impacte visual és 
clar ja que el terreny objecte de l’obra té un desnivell de 50 metres i l’entorn natural 
guarda un nivell paisatgístic amb un equilibri elevat amb la Creu de Canet i la serra 
que hi connecta. Els impactes ambientals específics (afectació sobre el règim hídric de 
l’àrea, afectació sobre la flora i la fauna, alteració de l’estabilitat del terreny) que 
suposaria aquesta ampliació s’haurien de valorar amb el necessari Estudi d’Impacte 
Ambiental (EIA) que hauria de realitzar l’empresa. 

 
Segon.- Després de parlar amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, s’informa que l’empresa quan fa un moviment de terres important com és el 
cas, es considera que està realitzant una Activitat Extractiva. En aquest cas l’empresa 
haurà de sol·licitar permís al Departament d’Indústria (segons Llei de Mines de 1973 i 
Real Decret 28-57/1978) per a realitzar aquesta activitat, el qual demanarà informe al 
Departament de Medi Ambient. En aquest permís es demanarà Estudi d’Impacte 
Ambiental (EIA), on la part més important és el Programa de Restauració. 

 
Tercer.- A més del Permís a Mines, s’haurà de sol·licitar l’autorització segons Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA, Llei 3/1988), la qual s’iniciarà 
el tràmit a l’Ajuntament, però que serà concedida en aquest cas i degut a que es 
necessària autorització en el cas d’activitat extractiva pel Departament de Medi 
Ambient. La intervenció de l’Ajuntament en aquest cas és emetre informe, que tot i no 
ser vinculant, es considerat com a molt important pel Departament de Medi Ambient. 

 
Quart.- L’empresa ha de demanar permís a Indústria, ha de tramitar els permisos per 
la  IIAA  tant  per  l’activitat  considerada  activitat  extractiva  com  per  l’ampliació  de 
l’activitat  de   serradora.  A   més  s’haurà  de  demanar  llicència  urbanística,  on 
l’ajuntament hi pot incidir molt. 

 
Cinquè.- Que sense les autoritzacions pertinents, en cas que s’iniciïn les actuacions 
esmentades, l’Ajuntament pot aturar les obres. 

 
Sisè.- Que en cas de realitzar-se l’obra indicada, s’haurà de fer amb terrasses i s’haurà 
de realitzar la restauració indicada en el Programa de Restauració. 

 
Conclusió 

 
Per tot això, l’empresa ha de tramitar una sèrie de permisos i llicències per tal de 
realitzar  l’ampliació  desitjada.  Que  la  resolució  d’aquests  permisos  i  llicències  la 
realitza la Generalitat de Catalunya, amb informe previ de l’Ajuntament. Que una 
avaluació inicial de l’activitat conclou que l’impacte visual sobre el paisatge és molt 
negatiu.” 

Vist l’informe desfavorable del secretari de la corporació de data 2 d’agost de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, no són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- DENEGAR la llicència d’obres al senyor JVR, actuant en representació de 
Viader Serradora del Maresme SL per fer moviment de terres a la parcel.la 34 del 
polígon 3, motivada en base als informe emesos per l’arquitecta tècnica municipal 
i el tècnic de medi ambient. 

 
2.5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ADEQUACIÓ LAVABOS EDIFICI 
CEIP “MARE DE DEU DE LA MISERICÒRDIA” 

 
Vista la instància presentada pel senyor Jordi Roca i Armengol, director dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la 
qual sol.licita llicència d’obres per a l’adequació lavabos de l’edifici de l’escola “Mare 
de Deu de la Misericòrdia”. 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta del projecte tècnic que defineix les actuacions a realitzar per a 
la redistribució i adequació de 3 sanitaris a la planta primera de l’escola Misericòrdia. 

 
Les obres que es pretenen realitzar no afecten l’estructura de l’immoble i estan 
conformes amb les ordenances vigents. 

 
L’import de l’execució material de les obres és fixa en  VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS 
CINCUANTA-UN AMB VUITANTA-CINC euros ( 28.951,85 €) 

 
Per tot l’esmentat s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres.” 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 2 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Concedir llicència d’obres al senyor Jordi Roca i Armengol, en representació 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a l’adequació de 
lavabos de la primera planta de l’edifici de l’escola “Ntra. Sra. de la Misericòrdia”, 
d’acord al projecte i direcció de l’arquitecte Xavier Vicens Matas, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 

 
2.6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS MN I FF  PER A LA 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER CADILLAC NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pels senyors MN i FF, amb la qual  sol.licita llicència 
d’obres per  a  la  construcció habitatge unifamiliar al  carrer Cadillac número xx. 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de juliol de 
2004,el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es comprova que es tracta dels plànols i la 
memòria que incorporen els punts esmentats en el darrer informe emès pels Serveis 
Tècnics municipals amb data del 21 de maig del 2004: 

 
- S’ajusta el projecte a l’edificabilitat màxima permesa: 

 
CONCEPTE NORMES PROJECTE 

INICIAL 
NOVA 
DOCUMENTACIÓ 

Parcel·la mínima 600 m2 621.81 m2 No es modifica 
Edificabilitat: 45% 0.45x621.81=279.81 

m2 
283.75 m2 279.72 m2 

 
- Es presenta un nou disquet amb el perímetre de les diferents plantes. 
- S’incorporen la justificació del compliment del Decret d’habitabilitat i de la NBE- 

AE/88 d’accions a l’edificació. 
- Es presenta el plànol de tanques 
- Els murs de reomplert a límit de parcel·la s’han ajustat al màxim permès d’1.50 

m. 
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Per altra banda també s’ha incorporat als plànols alguns elements exteriors (pèrgola) i 
s’ha grafiat en planta un rectangle que correspon, d’acord amb les perspectives 
presentades, a una piscina. 

 
Pel que fa a la pèrgola i altres elements exteriors de tractament de jardí, s’entén que al 
no representar obra, no es consideren objecte d’aquesta llicència i, en qualsevol cas, 
aquests elements seran els propis de complement de jardí, fàcilment desmuntables i 
formats amb materials lleugers. 

 
Referent a la piscina caldria especificar sobre el plànol topogràfic el seu emplaçament, 
indicant clarament la cota d’implantació (que ha de quedar dins dels màxims establerts 
per a les plataformes d’anivellació específiques de cada zona), i indicant les mides i 
fondàries previstes. 

 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència, amb les 
consideracions establertes pel que fa als elements de jardí i condicionada a presentar, 
abans de l’inici de les obres, la documentació complementària per a poder incloure la 
piscina a l’esmentada llicència d’obres.” 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 3 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyor MN i FF per a la construcció habitatge 
unifamiliar al carrer Cadillac número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte David Sainz 
Viladecans, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per a l’arquitecta-tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de sis mil cinc-cents quaranta-sis euros amb set cèntims (6.546,07 €); 
per taxes urbanístiques, la quantitat de mil cent noranta-nou euros amb cinquanta-sis 
cèntims (1.199,56 €), per drets de connexió a clavegueram, trenta euros amb dos 
cèntims (30,02 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els 
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béns municipals, la quantitat de quatre mil dos-cents vint-i-tres euros amb vint-i-set 
cèntims (4.223,27 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, la llicència 
d’obres es concedeix amb les consideracions establertes pel que fa als elements de 
jardí i condicionada a presentar, abans de l’inici de les obres, la documentació 
complementària per a poder incloure la piscina a l’esmentada llicència d’obres. 

 
2.7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT NOU RHZ, SL PER A 
LA REFORMA I REHABILITACIÓ EDIFICI DE TRES HABITATGES AL CARRER 
BONAIRE NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor José Manuel Romero Jiménez en 
representació de la societat NOU RHZ SL, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a 
la reforma i rehabilitació edifici de tres habitatges al carrer Bonaire número xx. 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 22 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es comprova que es tracta dels plànols 
modificats que incorporen els punts esmentats en el primer informe emès pels Serveis 
Tècnics municipals: 

 
- Es justifica que l’amplada de la façana mesurada des de l’eix de cada una de 

les parets mitgeres laterals és de 6,46 m. i per tant inferior als 7,00 m. a partir 
dels quals es obligada la reserva d’una plaça d’aparcament per habitatge. 

- Es preveu l’evacuació separativa de les aigües pluvials directament a carrer per 
sota la vorera. 

- Es justifica el desenvolupament de l’escala comunitària en una sola planta, i es 
preveu la ventilació permanent en planta baixa d’1 m2. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència, condicionada a 
la presentació i verificació, abans de l’inici de les obres, del projecte executiu”. 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 3 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 
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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 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat NOU RH-2 per a la reforma i 
rehabilitació d’edifici entre mitgeres destinat a tres habitatges al carrer Bonaire número 
5, d’acord al projecte de l’arquitecte Luis Herrero Soler, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades 
per a l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos mil cinc-cents seixanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims 
(2.569,62 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de mil trenta euros amb tretze 
cèntims (1.030,13 €), per drets de connexió a clavegueram, seixanta-un euros (61,00 
€), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals,  la  quantitat  de  mil  vuit-cents  nou  euros  amb  seixanta-dos  cèntims 
(1.809,62 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència 
de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a la presentació i verificació, abans de l’inici de les obres 
del corresponent projecte executiu. 

 
2.8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA CONGREGACIÓ DOMINIQUES 
DE L’ANUNCIATA PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR A L’EDIFICI 
COL.LEGI STA. ROSA DE LIMA UBICAT AL CARRER VALL NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada per Angela Pedraz Andrés en representació de la 
Congregació Dominiques de l’Anunciata, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
instal.lació d’un ascensor a l’edifici Col.legi Sta. Rosa de Lima ubicat al carrer Vall 
número xx. 

 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 8 de juliol de 
2004, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova 
que es tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per tal d’instal·lar un 
ascensor en un lloc estratègic de l’edifici que faciliti el transport vertical pel conjunt. 

 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud”. 

 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 3 d’agost de 2004. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Congregació Dominiques de l’Anunciata per 
a la instal.lació d’un ascensor al Col.legi Santa Rosa de Lima ubicat al carrer Vall 
número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Lluís Gelpí Vintró, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per a l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos mil vuit-cents setanta-tres euros amb seixanta-set cèntims 
(2.873,67 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de vuitanta-sis euros amb vint-i-cinc 
cèntims (86,25 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els 
béns municipals, la quantitat de mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb noranta-vuit 
cèntims (1.853,98 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
3.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR UA-12 
“PROLONGACIÓ CARRER ANTONI GAUDI” PRESENTAT PER PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION CALELLA SL 

 
Vistes les instàncies presentades per l’arquitecte Pedro Guillen en representació de la 
societat  Proyectos de  Construcción Calella SL  amb  la  qual  sol.licita llicència pel 
projecte d’urbanització del sector UA-12 “Prolongació carrer Antoni Gaudí”. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 de maig de 2004, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que s’ha presentat un nou 
projecte d’urbanització de la prolongació del C/ Antoni Gaudí, que incorpora algun dels 
punts esmentats a l’informe emès amb data del 12 de gener del 2003, referent a 
l’esmentat projecte d’urbanització: 

 
- S’ha incorporat a la memòria els canvis realitzats als plànols. 
- S’han previst les escomeses soterrades de telefonia i electricitat a totes les 

finques afectades per la nova urbanització. 
- S’ha presentat un  certificat de  l’enginyer Tècnic, Vicenç Puig Perpinyà on 

s’indica que la instal·lació d’enllumenat públic existent admet l’ampliació del 
nou tram a urbanitzar. 

15 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

- S’ha inclòs al pressupost   les partides corresponents a la retirada de línies 
aèries i pals de suport  tant elèctriques com de telefonia i el tractament vegetal 
de la zona verda. 

- S’indica que la reixa existent al camí que segueix com a prolongació del C/ Les 
Palmes, funciona correctament i per tant que es pot utilitzar com a arener. 

- Els passos lliures de vorera són en tots els casos com a mínim d’1 m. 
- S’ha desplaçat la boca de reg situada a la vorera a la illeta central per al 

correcta manteniment de la zona enjardinada. 
- S’han marcat les línies aèries que s’anul·len. 

 
Per tant, tenint en compte que únicament manca establir com quedarà la connexió 

del vial que queda dins de l’àmbit de la UA-12, amb el tram del C/ Antoni Gaudí 
existent, s’informa favorablement el projecte d’urbanització presentat per a la seva 
aprovació inicial, condicionada a incorporar, abans de l’aprovació definitiva del mateix, 
un document annex que desenvolupi el tractament que cal donar a l’esmentat tram del 
C/ Antoni Gaudí existent, per tal de definir les seccions i característiques dels serveis i 
paviments que han d’enllaçar amb el vial inclòs a l’àmbit de la unitat d’actuació. 

 
Per altra banda, indicar, que tant el present projecte com l’annex a presentar, ha 
d’anar signat pel tècnic redactor i visat pel corresponent col·legi oficial.” 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 21 de juliol d’enguany manifestant 
que: 

 
“Revisada la documentació de referència, es comprova que la documentació 
presentada correspon als plànols que defineixen la urbanització del tram de C/ Antoni 
Gaudí que queda entre el nou tram de vial del sector UA-12 i el tram consolidat del 
mateix carrer, per tal de garantir-ne la connexió. 

 
En el darrer informe emès pels Serveis Tècnics municipals amb data del 3 de maig del 
2004, es condicionava a presentar, abans de l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització del Sector UA-12 “Prolongació del C/ Antoni Gaudí” un document annex 
que desenvolupi el tractament que cal donar a l’esmentat tram del C/ Antoni Gaudí 
existent, per tal de definir les seccions i característiques dels serveis i paviments que 
han d’enllaçar amb el vial inclòs a l’àmbit de la unitat d’actuació. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la proposta presentada a través dels 
plànols, tot i que , en qualsevol cas, caldria presentar el document complert abans de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector UA-12 “Prolongació del C/ 
Antoni Gaudí”   (Incorporar la memòria, el pressupost, plec de condicions, els 
assessoraments de les companyies, i en el cas que sigui necessari, adaptar el projecte 
a les seves exigències, ...) 

 
Finalment, recordar, que tant el projecte d’urbanització del Sector UA-12 “Prolongació 
del C/ Antoni Gaudí”, com l’annex, han d’anar signats pel tècnic redactor i visat pel 
corresponent col·legi oficial.” 

 
Vistos els antecedents i tenint en compte allò que es disposa als articles 87 i 
concordants de la Llei 2/2002 d’Urbanisme de 14 de març, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del sector UA-12 “Prolongació 
del carrer Antoni Gaudí” redactat per l’arquitecte Pedro Guillen i promogut per 
Proyectos de Construcció Calella SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 
162.802,75 € (cent seixanta-dos mil vuit-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims). 

 
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de vint 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la casa 
consistorial, als efectes d’al.legacions i reclamacions sobre el projecte. En el supòsit 
que no se’n presentin, aquest acord s’entendrà automàticament elevat a definitiu. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, caldrà 
presentar el document complert abans de l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització del sector UA-12 “Prolongació del c/ Antoni Gaudí” (incorporar la 
memòria, el pressupost, plec de condicions, els assessoraments de les companyies, i 
en el cas que sigui necessari, adaptar el projecte a les seves exigències). 

 
Finalment, cal recordar que tant el projecte d’urbanització del Sector UA-12 
“Prolongació del C/Antoni Gaudí” com l’annex, han d’anar signats pel tècnic redactor i 
visat pel corresponent col.legi oficial. 

 
4.- APROVACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses número 23 corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar 
per un import total de 376.407,08 €. 

 
Ateses que totes aquestes despeses tenen consignació adequada i suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments en les diferents partides que 
s’han d’aplicar dels vigents pressupostos de l’Ajuntament de Canet de Mar en 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 185 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei 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 número 23 de l’Ajuntament de Canet de Mar 
per un import total de 376.407,08 € . 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents 
dels pressupostos de l’Ajuntament de l’any 2004. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
6334 al 65,21 de la relació núm. 25/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta i núm. 20 al 21 de l’Organisme Autònom Radio Canet 
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Atès que l’import de la relació 25/4 és de 75.862,59€ a l’empara del que disposa 
l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2004, de conformitat 
amb la regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm.25/04 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 75.862,59€ 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
6.- APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A L’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES I ESPORTIVES 

 
Atès que des de l’Oficina de Turisme s’organitzen activitats adreçades a la població i 
als visitants que vénen a Canet durant la temporada d’estiu. 

 
Algunes d’aquestes activitats, com les Sessions d’aeròbic que es fan al passeig 
marítim, organitzades per l’Ajuntament i pels gimnasos de Canet, requereixen el suport 
d’una professional d’aquest esport que coordini l’acte i els temps i modalitat de les 
exhibicions. 

 
Atès que des de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament s’ha contactat amb una persona 
que compleix les característiques abans esmentades. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Turisme, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER- Atorgar una subvenció a LAURA CASANOVAS ARAÑÓ per fer l’animació i 
la coordinació de les sessions d’aeròbic de l’estiu de 2004 organitzades per l’Oficina 
de Turisme de l’Ajuntament. 

 
SEGON -  Fer efectiu el pagament de 30 euros per a cada sessió d’aeròbic que es faci 
durant l’estiu de 2004. 

 
7.- APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL VIURE CANET 

 
Atès  que  des  del  mes  d’octubre  de  2003  la  població  de  Canet  de  Mar  rep 
periòdicament informació municipal a través del butlletí Viure Canet, editat per la 
Regidoria de Comunicació. 

 
Atès que aquest butlletí és una eina de comunicació entre l’administració i els 
canetencs i les canetenques que per tant, ha de ser elaborada de manera professional 
per persones habituades, per estudis o bé per experiència laboral, a la redacció i 
l’edició d’informació. 

 
Atès que part de la redacció del butlletí ja es fa des de la Regidoria de Comunicació, 
per part de la tècnica d’aquesta àrea, com a tasca compresa dins de les habituals del 
càrrec que ocupa. 
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Atès que la pluralitat d’estils periodístics en aquesta redacció enriquirà els continguts i 
les informacions elaborades. 

 
Per  tot  això,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Tinència  de  l’Alcaldia  de 
Comunicació: 

 
PRIMER – Autoritzar la redacció de part dels números 5 i 6 del butlletí Viure Canet als 
periodistes següents: 

 
Mª Rosa Martínez Planet 
Marc Vidal 

 
SEGON-   Atorgar-los una subvenció global de 1.200 euros per aquesta tasca, que 
correspon a 300 euros per a cada butlletí i per a cadascun d’ells. 

 
8.- APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER FER EL REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL VIURE CANET 

 
Atès  que  des  del  mes  d’octubre  de  2003  la  població  de  Canet  de  Mar  rep 
periòdicament informació municipal a través del butlletí Viure Canet, editat per la 
Regidoria de Comunicació. 

 
Atès que aquest butlletí és una eina de comunicació entre l’administració i els 
canetencs i les canetenques i que, per tant, ha d’arribar a totes les famílies de la 
població. 

 
Atès que una manera de fer-ne el repartiment porta a porta és a través de joves 
estudiants del municipi interessats a participar en tasques d’aquest tipus, que els 
permeten aconseguir una gratificació econòmica. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació: 

 
PRIMER-  Autoritzar la participació en el repartiment dels números 5 i 6 del butlletí 
d’informació municipal Viure Canet als següents joves: 

 
MDV 
RLY 
 XNB 
ODG  
MMS 
JPC  
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SEGON – Atorgar-los una subvenció global de 480 euros per aquesta tasca, que 
correspon a 40 euros per a cada butlletí i per a cadascun d’ells. 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 

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

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
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