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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
22 DE DESEMBRE 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 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Laureà Gregori Fraixedas 
Joan Fuentes Albareda 

 
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 relació de despeses 
3)  Aprovació de retenció de crèdits 
4)  Aprovació del conveni per a una Xarxa sense Fils 
5)  Cessió d’un bé patrimonial al Club d’escacs Canet 
6)  Aprovació de les noves tarifes dels taxistes 
7)  Execució  de  la  sentència  número  171  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu 

número 2 de Barcelona amb relació al recurs 435/2002 
8)  Adjudicació del contracte d’obres per a la urbanització de la riera Buscarons 
9)  Devolució  dels  ingressos  en  concepte  de  col.laboració  amb  l’enllumenat 

nadalenc 
10) Precs i preguntes 
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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 15 de 
desembre 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. 

 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista  la  relació de  despeses   de  data 22  de  desembre de  2004, per  import de 
74.106,70 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 37/04. 

 
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 22 de desembre de 2004, per import 
de 74.106,70 EUR, corresponent a la relació de fres. Núm. 37/04 

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

 
3. APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
12056 a 12111 de la relació núm. 39/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 

 
Atès que l’import de la relació es de 133.701,43 €, 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 relació de retencions de crèdits núm. 39/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 133.701,43 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A UNA XARXA SENSE FILS 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, vol fomentar l’aplicació de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), per aquest motiu dona suport a les iniciatives 
adreçades a les millores en aquests àmbits al municipi. 
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Atès que el Pla de Comunicació per a la present legislatura, fa referència al suport 
recíproc  de  l’Ajuntament  amb  entitats  i  col·lectius  que  s’interessin  pel  foment  i 
l’aplicació de les TIC a nivell local. 

 
Atès que l’entitat Edicions Els Dos Pins té una branca especialitzada en noves 
tecnologies 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Edicions Els Dos Pins, estan 
interessats en formalitzar un conveni per a la col·laboració en la creació i la implantació 
d’una xarxa sense fils al municipi de Canet de Mar. 

 
Atès que, en data 9 de juny de 2004, la Junta de Govern Local, va prendre els acords 
que es transcriuen a continuació: 

 
PRIMER- AUTORITZAR la formalització d’un Conveni amb Edicions Els 
Dos Pins per col·laborar amb la branca de noves tecnologies en la 
implantació de la xarxa sense fils a Canet de Mar. 

 
SEGON-   AUTORITZAR  les   despeses   corresponents  que   no   seran 
superiors a 9.500 euros, amb càrrec a la partida 62500 d’inversions del 
vigent pressupost, per atendre les obligacions econòmiques d’aquest 
Ajuntament en virtut de l’esmentat conveni. 

 

Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el següent: 

Conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Edicions Els Dos Pins per a 
la col·laboració en la creació d’una xarxa sense fils a Canet de Mar 

 

 
 

A Canet de Mar, el dia 23 de desembre de dos mil quatre 
 

REUNITS 
 

D’una part l’Il.lm Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Sr. Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació, en 
nom i representació d’aquest ajuntament, assistits pel Sr. Marcel·lí Pons 
Duat, secretari d’aquesta corporació. 

 
I d’altra, el Sr. Carles Sàiz Xiqués, major d’edat, amb domicili, als presents 
efectes, a Canet de Mar (08360- Barcelona), carrer Via Cannetum número 
xx, amb DNI número xxxxxxx 
Intervé en nom i representació i en la seva qualitat de President de l’entitat 
cultural “EDICIONS ELS 2 PINS SOCIETAT CULTURAL”, amb domicili a 
Canet  de  Mar,  al  carrer  La  Palma  número  xx  i  amb  CIF  número  G- 
xxxxxxxx 

 

 
 

Totes dues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
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ANTECEDENTS 
 

I.- L’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Regidoria de Comunicació, 
té interès a fomentar l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC). Per aquest motiu dóna suport a les iniciatives 
adreçades a les millores en aquests àmbits al municipi. La intercomunicació 
informàtica dels habitants de Canet forma part d’aquest foment de les TIC. 
D’aquí l’interès de l’Ajuntament de Canet de Mar a signar aquest conveni de 
col·laboració. 

 
II.- El Pla de Comunicació per a la legislatura 2004-2007 fa referència a 
aquest suport recíproc de l’Ajuntament amb entitats i col·lectius   que 
s’interessen  pel  foment  i  l’aplicació  de  les  TIC  a  nivell  local.  Ja  s’ha 
demanat l’assessorament en altres aspectes, com ara la creació del web 
municipal. La intenció de la Regidoria de Comunicació és la de crear un 
consell assessor que actuï en tots els aspectes relacionats amb la 
implantació i la difusió de les TIC a Canet de Mar. 

 
III.- L’entitat Edicions Els Dos Pins té, des de l’abril de 2004, una branca 
especialitzada en noves tecnologies. Aquest grup va néixer gràcies a la 
unió d’esforços de les entitats Plataforma Canet Wireless, Vilaweb Canet i 
Edicions Els Dos Pins i està format pels membres dels tres col·lectius: Jordi 
Rossell, Marcos de Vera, Joan Noguera, Marc Vergés, Marc Galceran, 
Ángel Sánchez, Eduard Garcia, Miguel Ampliato, Quim Vidal i Lluís Llovet. 
Amb aquest vincle s’aprofita l’estructura de què ja disposa Edicions Els Dos 
Pins  i  s’amplia  amb  un  grup  de  joves  amb  estudis  d’informàtica  i 
telecomunicacions molt interessats a crear una xarxa local sense fils a la 
població de Canet de Mar. 

 
IV.- L’Ajuntament de Canet Mar va aprovar, en la Junta de Govern Local de 
data 9 de juny de 2004, la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’entitat Edicions Els Dos Pins per al suport en la creació d’una xarxa sense 
fils a Canet de Mar. 

 
V.- En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se plena 
capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present 
Conveni subjecte als següents 

 
PACTES 

Primer – Objecte 

L’Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat Edicions Els Dos Pins acorden la 
formalització d’un conveni l’objecte del qual és col·laborar en la creació i la 
implantació d’una XARXA SENSE FILS al municipi de Canet de Mar. 
Aquesta   xarxa  d’ordinadors  local  serà  d’accés  lliure  i  permetrà  als 
canetencs que  s’hi  connectin que  es  puguin comunicar amb els  altres 
usuaris,  amb  l’objectiu  de  compartir  informació  i  gaudir  dels  serveis 
disponibles. 
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Segon – Compromisos d’Edicions Els Dos Pins 
 

Edicions Els Dos Pins es compromet a: 
 

Fer l’estudi de la interconnectivitat mitjançant connexió sense fils, de tot el 
nucli urbà de Canet. 
Fer progressivament proves pilot que assegurin el bon funcionament del 
programa. 
Facilitar el personal humà per al manteniment tècnic de la xarxa troncal 
sense fils. 
Assumir el compromís de facilitar els recursos humans i els coneixements 
tècnics pel manteniment de la xarxa troncal de Canet sense fils. 
Vetllar perquè és mantingui l’esperit d’accés lliure i democràtic a les noves 
tecnologies. 

 
Tercer - Compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 

 
• L’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  es  compromet,  vist  l’informe 

d’intervenció, a fer una inversió que no serà, en cap cas, superior 
als 9.500 euros, per adquirir, d’acord amb el TRLCAP, els 
subministraments necessaris. Aquest import correspon a la partida 
62500 d’inversions del vigent pressupost municipal. 

 
• Preveure  en  la  formació  dels  pressupostos  anuals  la  partida 

necessària per al  manteniment i  la  modernització que precisi la 
xarxa a través dels subministres que es contractaran a tercers. 

 
• Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés als edificis públics, 

així com la presa de corrent i el consum del fluid elèctric, perquè s’hi 
puguin ubicar les antenes col·lectives i aparells necessaris que 
permetran la connexió ciutadana. 

 
• Donar informació als ciutadans i les ciutadanes a través dels canals 

de comunicació habituals de la corporació (Ràdio Canet, pàgina web 
municipal, butlletí d’informació municipal i plafons d’informació 
ciutadana). 

 
• Donar suport logístic respecte a altres entitats locals, institucions i 

en general qualsevol administració o Corporació de dret públic; així 
com la obtenció de llicències i permisos. 

 
Quart- Pagament 

 
El pagament a tercers per a l’adquisició de subministraments s’efectuarà 
contra la presentació de la/les corresponent/s factura/es,   presentades al 
registre municipal, en un termini màxim de 60 dies. 
També seran satisfetes pel mateix procediment les bestretes que Edicions 
Els 2 Pins hagi satisfet per avançada als presents efectes. 
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La potestat de contractació d’aquests subministraments serà, en tot cas, de 
l’Ajuntament i no d’Edicions Els 2 Pins. 

 
Cinquè – Vigència del conveni 

 
El conveni estendrà la seva vigència durant tot el procés de gestació, 
implantació i ús de la xarxa sense fils a Canet de Mar. 

 
Sisè – Seguiment del conveni 

 
Ambdues parts es comprometen a fer una reunió mínima anual per tal 
d’analitzar i debatre el funcionament i la vigilància del projecte. 

 
Setè - Modificació del conveni 

 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les 
parts, en relació a la matèria aquí  continguda i recull l’esperit i els objectius 
de les converses i els acords orals i escrits que hagin pogut fer-se abans 
d’aquesta signatura. 

 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar 
signada per ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per 
fer-ho. 

 
Vuitè – Causes de resolució del conveni 

 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini 
de la seva vigència en els supòsits següents: 

 
- Per mutu acord de les parts 
- Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 
qualsevol de les parts. 
- Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el 

conveni. 
- Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest 
conveni per alguna de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni 
per l’altra, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis 
que correspongui a la part complidora. Aquesta resolució serà automàtica i 
alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves obligacions de fer 
o no fer des la notificació practicada. 

 
Novè – Absència de desplaçament monetari 

 
El present conveni no té un contingut econòmic i, en conseqüència, llevat 
de les bestretes a què es refereix el seu pacte cinquè, no comporta un 
desplaçament monetari entre les parts convinents. 

 
Desè - Règim jurídic 
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El present conveni de col·laboració queda exclòs del TRLCAP per l’article 
3.1., si bé es regularà per les seves normes per resoldre els dubtes i les 
llacunes que poguessin presentar-se en els termes de l’article 3.2. del 
TRLCAP. 

 
Onzè – Jurisdicció 

 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin 
plantejar-se en ordre a incompliment del present conveni, a la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 

 

 
 

I en prova de conformitat d’ambdues parts signen el present conveni per 
duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc assenyalats. 

 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

L’alcalde El tinent d’alcalde de Comunicació El secretari 
Joaquim Mas Rius Òscar Figuerola Bernal Marcel.li Pons Duat 

 
 

PER EDICIONS ELS DOS PINS 
 

Carles Sàiz Xiqués 
President 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Edicions Els Dos 
Pins per a la col.laboració en la creació d’una xarxa sense fils a Canet de Mar. 

 
SEGON: Facultar a l’alcalde i al tinent d’alcalde de Comunicació  per signar tots els 
documents que es derivin d’aquests acords. 

 
5. CESSIÓ D’UN BE PATRIMONIAL AL CLUB D’ESCACS CANET 

 
Vista la proposta de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Club d’Escacs Canet de Mar, el qual té com a finalitat la cessió a precari a 
l’esmentat club de 12 taules i 16 cadires de PIC + 6 cadires encoixinades de color 
negre, per tal de donar suport al bon funcionament de les activitat pròpies del club. 

 
Atès que el Club d’Escacs Canet, és una entitat que ofereix una activitat socialment 
interessant per a la població i que els usuaris de l’entitat valoren la seva qualitat i el 
seu servei formatiu i socialitzador. 

 
Vistos els articles 71, 72.3, 73, 75  i 76.1, del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals 
de Catalunya,  aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, així com l’informe emès 
pel Secretari de la Corporació en data 21 de desembre de 2004, el qual es transcriu 
literalment: 
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“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme), 
respecte a l’expedient per a la cessió gratuïta de taules i cadires al club d’escacs de 
Canet de Mar, emet informe en base als següents: 

 
ANTECEDENTS 

 
Primer.- Que el Club d’escacs Canet, és una entitat que ofereix una activitat socialment 
interessant per a la població. Els usuaris de l’entitat valoren la seva qualitat i el seu 
servei formatiu i socialitzador. 

 
Segon.- Que el Club d’escacs de Canet de Mar, ha sol·licitat a aquest Ajuntament la 
cessió de l’ús a precari de 12 taules i 16 cadires de PIC + 6 cadires encoixinades, 
pintades de color negre, les quals seran ubicades en el local social del club, actualment 
al carrer Ample, núm. 22, i de las que és titular l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Correspon al secretari assenyalar la legislació aplicable en cada cas i l’adequació de la 
proposta d’acord a la mateixa. 

 
INFORME 

 
Primer.- La cessió d’ús a precari dels béns patrimonials municipals és prevista als 
articles, 76 i 77 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 

 
Segon.- Els ens locals poden cedir a precari l’ús de béns patrimonials a entitats 
privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a finalitats d’utilitat pública o 
d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 

 
L’acord de cessió haurà de determinar la finalitat concreta a què les entitats o les 
institucions beneficiàries han de destinar els béns. 

 
Tercer.- La forma d’adjudicació ha de ser el concurs, però és possible la contractació 
directa quan ho requereixin les peculiaritats del bé o dels interessos locals a satisfer. 
En aquest cas s’ha de sotmetre l’expedient a un període d’informació pública de 20 dies 
per tal que es puguin formular reclamacions o al·legacions. 

 
Quart.- El document de formalització de la cessió ha de ser administratiu i ha de 
contenir, a més dels requisits generals reglamentaris, el reconeixement explícit i mutu 
conforme al qual el precarista no resta en relació de dependència respecte de l'ens 
local cedent, als efectes de l'article 22 del Codi Penal, i que l'ús del bé és gratuït i 
merament tolerat. 

 
Cinquè.- El precari s'extingeix per la reclamació del bé feta per l'ens local, amb el 
requeriment previ al precarista amb un mes d'antelació, i també per la devolució 
d'aquest per part del precarista. També s'extingeix automàticament en el cas que el bé 
es destini a una altra finalitat. 

 
Si el precarista es nega a lliurar el bé, l'ens local pot recuperar-lo, per si mateix, en via 
administrativa,   amb   la   incoació   prèvia   de   l'expedient   contradictori,   si  no   ha 
transcorregut 1 any des del lliurament del bé. Transcorregut aquest termini, ha de 
recórrer als tribunals ordinaris i exercir l'acció corresponent. 

 
Per últim, fer constar que el precarista respon de tots els perjudicis que s'originin al bé 
després d'haver-li estat reclamat. Així mateix, convé fer constar a l’acord de cessió el 
límit màxim que interessi establir per al compliment de les finalitats que motiven la 
cessió, i el període mínim per mantenir-ne l’ús assignat perquè, si no es diu res en 
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aquest respecte, s’entendrà que els terminis esmentats seran respectivament de cinc i 
trenta anys, d’acord amb l’article 50.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 

 
 

Per tot el que ha estat exposat, és ajustat a dret efectuar la cessió d’ús a precari de 12 
taules i 16 cadires de PIC + 6 cadires encoixinades, pintades de color negre, al Club 
d’escacs de Canet de Mar.” 

 
 

Vist l’informe emès en data 20 de desembre de 2004 pel Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, en 
qualitat d’Enginyer Municipal, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“En Vicenç Puig i Perpinyà, en qualitat d’enginyer municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

 
FETS 

 
Es tracte de la valoració de mobiliari del “Club d’escacs Canet” consistint amb 
12 taules i 16 cadires de PIC + 6 cadires encoixinades, que formen part dels 
elements de mobiliari que fan servir el “Club” per la seva activitat. 

 
S’ha de tenir en compte que les taules varen ésser fabricades per l’Escola de 
Taller, comprant els materials en format industrial, i efectuant-se en el seu 
moment les operacions de tall i muntatge, amb tots els accessòries 
corresponent. 

 
Per tant, l’import del mobiliari es valora així: 

 
AMIDAM 
ENT 

CONCEPTE EUROS 

     
72, Kg Tub quadrat de 35x1,5 mm 86,93 
4m2 Melaminat bubinga poro freixe 

244x22x19 
 

12u. Seccionadora de talls lumber  
41u. Cantellejar metres lineals lumber  
45u. Cantell PVC 23x3 bubinga poro  

  Sub-Total........................ 256,55 
16u Cadires de PVC muntades 391,60 
6u. Cadires encoixinades 146,85 

     
  TOTAL VALORACIÓ...... 881,93 
     

 

Es té en compte la disminució del valor del moble, per desgast i pas del temps, 
per tant es considera, en aquesta Peritació, només, l’import de compra dels 
materials. 

 
Es considera, pel tècnic que subscriu, que la ma d’obra per construir les taules, 
seria el valor de decreixement del mobiliari. 

 
Per tant, la l’import total en que es perita el mobiliari relacionat avanç es de: 
881,93 Euros.” 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i el Club d’Escacs Canet, el qual té com a finalitat la cessió gratuïta al Club 
d’Escacs Canet, 12 taules i 16 cadires de PIC + 6 cadires encoixinades de color negre, 
propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar, inscrites en l’epígraf   e) Béns cedits a 
altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local. 

 
SEGON.- Que s’exposi al públic aquest acord durant el termini de vint dies, per tal que 
es puguin formular reclamacions o al·legacions al respecte. 

 
TERCER.- Transcorregut el termini d’exposició pública d’aquest acord, sense haver-se 
produït cap al·legació al respecte, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
6. APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DELS TAXISTES 

 
En data 25 de març de 2004, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar 
informar favorablement la modificació de preus del servei dels taxistes, segons estudi 
redactat per part dels mateixos amb les tarifes següents: 

 
Concepte                              Euros 

 

TARIFA 2 
Baixada de bandera               1,90.- 
Km. Recorregut                      0,83.- 
Hora d’espera                       15,75.- 

 
TARIFA 1 
Baixada de bandera               2,30.- 
Km. Recorregut                      0,87.- 
Hora d’espera                       16,00.- 

 
SUPLEMENTS 
Avís telefònic                         1,00.- 
Urbanització i afores              1,60.- 
Mínim de percepció               4,00.- 

 
TARIFA 2: Dies feiners de 6 a 22 hores. 
TARIFA 1:  Dies feiners de 22 a 6 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies 29 de 
juny i 8 de setembre (festes locals). 

 
En data 15.12.04, els Srs. Josep Anguita Peinado, Joan Brun collet, Rafel Brun Collet, 
Jordi Pla Díaz i Joan Soler Turón, taxistes de Canet de Mar, en representació pròpia, 
que havent estat publicat en el DOGC número 4272 amb data 1 de desembre 
d’enguany, un increment mitjà del 5,55 % de les tarifes dels serveis d’autotaxi, 
sol·liciten l’aprovació de les següents tarifes urbanes per l’any 2005: 

 

 
 

Concepte                              Euros 
 

TARIFA 2 
Baixada de bandera 2,00.- 
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Km. Recorregut                      0,88.- 
Hora d’espera                       16,00.- 

 
TARIFA 1 
Baixada de bandera               2,40.- 
Km. Recorregut                      0,92.- 
Hora d’espera                       16,50.- 

 
SUPLEMENTS 
Avís telefònic                         1,00.- 
Urbanització i afores              1,65.- 
Mínim de percepció               4,20.- 

 
Vistes les propostes de les tinències d’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de preus del servei dels taxistes, 
amb les tarifes següents: 

 
Concepte                              Euros 

 

TARIFA 2 
Baixada de bandera               2,00.- 
Km. Recorregut                      0,88.- 
Hora d’espera                       16,00.- 

 
TARIFA 1 
Baixada de bandera               2,40.- 
Km. Recorregut                      0,92.- 
Hora d’espera                       16,50.- 

 
SUPLEMENTS 
Avís telefònic                         1,00.- 
Urbanització i afores              1,65.- 
Mínim de percepció               4,20.- 

 
SEGON.-  Trametre  una  còpia  d’aquest  expedient  a  la  Comissió  de  Preus  de 
Catalunya, als efectes legals oportuns. 

 
7.EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 171 JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU  NÚM.  2  DE  BARCELONA  AMB  RELACIÓ  AL  RECURS 
435/2002. 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 29 de maig de 2002 va prendre, 
entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.-  Desestimar  l’escrit  d’al·legacions  interposat  pel   Sr.   JVC en data 
23 de maig de 2002, pel que demanava l’atorgament de la llicència municipal 
ambiental d’una activitat de garatge privat a ubicar a la riera Gavarra, 81-83 de 
Canet de Mar. 
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SEGON.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència ambiental municipal tipus 
B núm. 12/2000, incoat pel Sr. JVC, per legalitzar una activitat de garatge privat a la 
riera Gavarra, 81-83 de Canet de Mar. 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió de data 25 de setembre de 2002 va 
acordar desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. JVC contra l’esmentat 
acord. 

 
Vista la sentència núm. 171 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona de 
27 d’octubre de 2004, per la que s’estima el recurs contenciós administratiu interposat 
pel Sr. JVC i s’anul·len els acords de la Comissió de Govern de data 
29 de maig i 25 de setembre de 2002, per quan són contràries al sentit autoritzatori 
obtingut per silenci de la sol·licitud ambiental de l’activitat de garatge privat al núm. 81- 
83 de la riera Gavarra de Canet de Mar, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Tenir per concedida al Sr. JVC, la llicència ambiental municipal (tipus B) 
per a l’exercici de l’activitat de garatge privat, ubicada a la riera Gavarra, núm. 81-
83, d’aquest municipi. 

 
SEGON.- Atès que l’Administració no pot anar contra els seus propis actes, donar per 
correcta tant l’amplada de la porta d’accés com els pendents de les rampes entre 
plantes. 

 
TERCER.-  Condicionar  l’efectivitat  de  la  present  llicència  al  compliment  de  les 
següents determinacions: 

 
1.  Les del projecte tècnic visat núm. 067566 de data 28.10.99. 
2.  El paviment és antilliscant, continu, impermeable i de fàcil neteja. 
3.  Existència d’escales de comunicació vertical entre les plantes sòtans i la 

planta baixa, amb sortida directa a l’exterior. 
4.  L’accés als trasters de la planta sòtan primer es fa a través d’un vestíbul 

d’independència amb porta F-60. 
5.  Les portes dels vestíbuls d’accés a les escales seran tallafocs RF-60. 
6.  Els  sentits  de  circulació  i  l’accés  a  la  rampa  de  sortida  estaran 

convenientment senyalitzats. 
7.  Ventilació forçada, amb accionament automàtic. També podrà accionar-se 

manualment. 
8.  Els ventiladors hauran de poder suportar una temperatura de 400°C durant 

un mínim de dues hores. 
9.  Els equips de ventilació estaran instal·lats sobre suports que amortigüin les 

vibracions i dintre de caixes insonoritzades. 
10. Els  vestíbuls  d’independència  de  les  escales  disposen  de  ventilació 

independent. 
11. La instal·lació elèctrica acomplirà amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i Instruccions Complementàries, en especial la MIBT 027. 
12. Enllumenat d’emergència i senyalització. 
13. El conjunt de l’aparcament es constitueix com a un únic sector d’incendis. 
14. El grau d’estabilitat/resistència  al   foc   dels   elements   estructurals   i 

delimitadors de l’aparcament es de EF/RF-120 com a mínim. 
15. Disposició dels següents extintors d’incendi: 6 unitats de pols de 12 Kg. 

cadascun i 4 unitats de 5 Kg. de CO2. 
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16. Disposició de dos equips de mànega d’incendis amb endoll ràpid Barcelona 
de 25 mm. 

17. 22 detectors termovelocimètrics de temperatura 
18. 29 detectors de fums 
19. Una central de senyalització i alarma pels detectors. 
20. Totes les places tenen unes dimensions mínimes de 4,50 x 2,20 metres. 

 
Les proposades pel tècnic municipal, per la Ponència Ambiental Comarcal i per 
la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat: 

 
21. El nivell sonor màxim transmissible a habitatges o locals més afectats, no 

superarà els 3 dBA per sobre el nivell de fons del carrer. 
22. Les  parets  que  separen  els  vestíbuls  previs,  els  trasters  i  les  caixes 

d’escala seran RF-120 com a mínim. 
23. Prohibició de tasques de reparació o manteniment de vehicles dintre del 

local. 
24. Totes les portes de sortida a  l’exterior han de disposar d’accionament 

manual sense cap tipus de clau des de l’interior del local. 
25. Disposició de senyalització amb rètols de “Sortida”, “Sortida d’emergència”, 

etc. 
26. Disposició  de  rètols  de  “Prohibit  Fumar”,  ”Prohibit  encendre  foc” i 

“Prohibida la càrrega de bateries”. 
27. Restarà rigorosament prohibit emmagatzemar productes combustibles o 

inflamables a l’aparcament. 
28. La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Decret 2413/73, de 20 de 
setembre de 1973 (BOE 9-10-73) i les seves instruccions complementàries. 

29. La instal·lació elèctrica ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estableix en 
les instruccions MIBT026 (instal·lacions amb risc d’incendi o explosió del 
REBT 10-9-73) i MIBT027 (instal·lacions en locals de característiques 
especials). 

30. S’instal·larà cada màquina damunt de suports elàstics que impedeixin la 
transmissió de vibracions al terra o parets de l’edifici. En el cas que sigui 
necessari, es muntaran sobre una bancada de gran massa aïllada del terra 
mitjançant material elàstic i absorbent, amb la mateixa finalitat d’absorbir 
les vibracions. 

31. Aïllar acústicament el local o cada màquina, segons convingui, de manera 
que impedeixi la transmissió de sorolls als habitatges pròxims al local, on 
no es podrà percebre una intensitat major a 45 decibels com a soroll 
provinent de l’activitat ni cap vibració sensible. 

32. Complir les Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball. 
33. Planta soterrani 2: La zona de trasters gran no pot donar directament a la 

caixa d’escala; ho ha de fer a través de vestíbul d’independència, amb dues 
portes RF-30. 

34. S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local 
si no n’hi ha cap a menys de 100 metres. 

35. Abans de la realització de la visita de comprovació haurà de presentar 
acta/es de posta en marxa expedida pels Serveis Territorials d’Indústria 
corresponent a les instal·lacions elèctriques. 

36. Simultàniament amb la petició de l’acta de comprovació s’hauran d’aportar 
els següents documents: 
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- Certificat de la posta en funcionament de les instal·lacions de protecció contra 
incendis o contracte de manteniment emès per l’empresa instal·ladora i signat 
per tècnic competent. 

- Les legalitzacions de les instal·lacions sotmeses a reglamentacions 
específiques efectuades davant del Departament d’Indústria de la Generalitat 
o, si s’escau, davant d’Entitats d’Inspecció i Control. 

- Certificat final conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i s’han adoptat 
totes i cadascuna de les mesures correctores imposades, signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi oficial. 

 

QUART.- Advertir el Sr. JVC que, de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de 
l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les 
activitats i instal·lacions, un cop obtinguda la llicència ambiental municipal, l’activitat 
no podrà exercir-se o funcionar sense la presentació d’un certificat emès  pel  tècnic  
director  de  l’execució  del  projecte  conforme  l’activitat  i  les instal·lacions 
s’adeqüen a la llicència atorgada, ni sense l’acta de control favorable a la posada en 
funcionament de l’activitat, expedida pel tècnic municipal competent. 

 
CINQUÈ.- Mantenir la mesura cautelar de precintament ordenada per acord de 
Comissió de Govern en sessió de data 16 d’abril de 2003, mentre i tant l’interessat no 
hagi obtingut l’acta de control inicial favorable a la posada en funcionament de 
l’activitat. 

 
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA 
RIERA BUSCARONS 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2004, va 
acordar incoar expedient de contractació mitjançant concurs per procediment obert per 
a l’execució de les obres d’urbanització de la riera Buscarons de Canet de Mar, i 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres, essent el tipus de licitació de 492.374,45 €, IVA inclòs, de 
conformitat amb el projecte aprovat a l’efecte. 

 
Atès que en el DOGC núm. 22439, de data 9 de novembre de 2004, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 

 
Atès que la mesa de contractació, en data 14 de desembre de 2004, ha acordat 
proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Copisa 
Constructora Pirenaica, SA, que ha obtingut més puntuació. 

 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 
Decret legislatiu 2/2003, de  28  d’abril, pel  que  s’aprova el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres d’urbanització 
de la riera Buscarons de Canet de Mar, a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica, 
SA,  pel preu cert i global de //422.130,75// €, amb subjecció al projecte tècnic i al plec 



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 

 

 

 
 

de clàusules administratives, particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que 
fa a les millores ofertades que s’accepten. 

 
SEGON.- La present adjudicació resta condicionada suspensivament a la presentació 
per part de l’adjudicatària, en el termini dels cinc dies hàbils subsegüents a la recepció 
de la corresponent notificació d’aquest acord, de la certificació administrativa expedida 
per l’òrgan competent, acreditativa de trobar-se al corrent amb el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social, en els termes de l’article 79.2.b) in fine 
del TRLCAP. 

 
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de 
la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 
16.885,23.- €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, tot advertint-lo que, si no ho 
fa així, la contractació pot quedar resolta. 

 
QUART.- Disposar la despesa de //422.130,75// € amb càrrec a la partida 90-511- 
61021 del vigent pressupost ordinari. 

 
CINQUÈ.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
SISÈ.- L’adjudicatari es compromet a destinar per a l’execució de l’obra la maquinària, 
els mitjans auxiliars i el personal ofertats en la seva plica. 

 
SETÈ.-   El contractista s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu 
pactat amb uns i altres en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables 
que els establerts a l’article 99.4 TRLCAP, per a les relacions entre l’Administració i el 
contractista. 

 
VUITÈ.- El contractista s‘obliga a sotmetre els motors i parts mòbils de la maquinària 
pesada a controls periòdics de posada a punt, per tal de minimitzar l’impacte acústic i 
la pol·lució. 

 
NOVÈ.- L’adjudicatari s’obliga regar regularment les zones de treball per tal d’evitar en 
la mesura del possible l’alçament de pols. 

 
DESÈ.- L’adjudicatari s’obliga a transportar a un abocador autoritzat tots els residus 
sòlids en el moment de ser generats. 

 
ONZÈ.- Es mantindran en tot moment els accessos a finques i camins afectats durant 
el desenvolupament de les obres mantenint les mesures de seguretat necessàries per 
al pas de vianants. 

 
DOTZÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o desviacions 
del trànsit, es notificarà a la policia local amb 48 hores d’antelació, indicant les dates 
de l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així mateix, s’habilitaran itineraris 
alternatius de forma que la incidència en el trànsit sigui la mínima possible. De la 
mateixa manera s’actuarà en cas de possibles talls de subministrament. 

 
TRETZÈ.- El termini de garantia serà de 18 mesos a comptar des de la data de l’acta 
de recepció de l’obra. 
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CATORZÈ.- Publicar en el BOP i en el DOGC l’adjudicació d’aquest contracte. 
 

QUINZÈ.- Notificar a les empreses licitadores que poden retirar de la caixa de la 
corporació, la garantia provisional equivalent al 2% del pressupost establert com a 
base de licitació. 

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

 
DISSETÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
9. DEVOLUCIÓ DELS INGRESSOS EN CONCEPTE DE COL.LABORACIÓ AMB 
L’ENLLUMENAT NADALENC 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
10.-PRECS I PREGUNTES 

 
Tot seguit, els regidors procedeixin 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 Duat                                                                         Joaquim Mas Rius 


