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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13 D’ABRIL DE 2005 

 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.35 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 Fraxedas 

 
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 llicències d’obres 
3)  Atorgament llicències de parcel·lació 
4)  Aprovació relació de despeses 
5)  Aprovació de la retenció de crèdits 
6)  Aprovació de baixes de tributs 
7)  Aprovació de baixes de multes 
8)  Adjudicació del concurs per a l’explotació dels serveis de temporada de platja 

2005 
9)  Aprovació de la sol·licitud dels ajuts de la Diputació 2005 (XBMQ) 
10) Convocatòria 1/2005 de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar 
11) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN 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 6 
d’abril de 2005 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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR DAS PER CANVI D’ÚS DE 
LA PLANTA BAIXA I REFORMA DE PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI UBICAT AL 
CARRER SANT CRISTÒFOL NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor DAS, amb la qual sol.licita llicència d’obres per 
canvi d’ús de la planta baixa i reforma de planta primera de l’edifici ubicat al carrer Sant 
Cristòfol número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 6 d’abril de 2005, el contingut del qual 
és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES PROJECTE 

 
ÚS RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

MAGATZEM, OFICINES, 
SERVEIS, EQUIPAMENTS, 

GARATGES PARTICULARS I 
TALLERS 

FAÇANA MÍNIMA                                                                                           4,50 m 
ARM                                                                                                 7,50 m PB+1PP 
ARM PLANTA BAIXA                                                                       3.00-4.00 m PB 
PROFUNDITAT EDIFICABLE PB                                                                    100% 
AMPLADA ESCALA ACCÉS                                                                               1 m 

 
ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS                                                                        1,80 m 
EVACUACIÓ D’AIGÜES                                                                           separativa 
PLUVIALS 
PATI DE VENTILACIÓ                      9m2-5m2                                               no cal 
PLACES D’APARCAMENT                                      1 nou habitatge = 1 nova plaça 

VENTILACIÓ I SANEJAMENT 

 
RESIDENCIAL 

 
 
 
 
27,75 m 
9,20 m existent 
3,05 m 
100% 
PB compleix 
PP existent 
1,80 m 
Si 

 
- 
1 

DECRET D’HABITABILITAT 
SALA  Sup útil ≥ 14m² 

(+2m² per habitació) 
Accés ≥ 0,80m 

Estrangulaments > 1,40 m 
Inscripció quadrat 2,40 x 2,40 m 

Obertura de façana ≥ 1,40 m² 
HABITACIONS Sup útil ≥ 6m² ind i 8m²doble 

Accés ≥ 0,70m 
Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 m 

Obertura de façana ≥ 0,60 m² 

22,70 m² 
18,78 m² 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
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CÀMBRES HIGIÈNIQUES Ventilació mecànica o natural 
ACCÉS A L’HABITATGE Alç lliure ≥ 2,10 m (2 m escales) 

Portes 0,80 x 2,00 m 
Amplada mín 1 m 

Graons 0,185 alt i 0,28 estesa 
Ventilació escala (≥1m²) 

ALÇADA LLIURE                                                   2,50m mitja peces i 2,10m altres 
AMPLADA ESPAIS DE PAS                                                                           0,90m 
PERÍMETRE DE FAÇÁNA                                                                            P ≥ S/8 

Si 
Existent 
Existent 
Existent 
Existent 
- 
Si 
Si 
Si 

DOCUMENTACIÓ 
ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
ASSUMEIX I FITXES 
EMPLAÇAMENT DIGITAL 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU 

Bàsic 
 
Si Si 
Executiu 

 
Tot i que la documentació complementaria amb registre d’entrada 1343 del dia 11 de març del 
2005 elimina una de les places d’aparcament plantejades inicialment en el projecte, aquest 
segueix complint les exigències municipals. Doncs, únicament es crea un nou habitatge, el de 
planta baixa, i conseqüentment s’acompleix amb la creació d’una nova plaça d’aparcament. 

 
També  es  tindran  en  compte  les  esmenes  realitzades  per  l’arquitecta  sobre  plànol,  que 
responen a la ventilació i l’evacuació separativa d’aigües pluvials exigida per les normes 
subsidiàries municipals. 

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

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 7 d’abril de 2005. 

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 DAS per canvi d’ús destinat a habitatge 
de la planta baixa i reforma de la planta primera de l’edifici ubicat al carrer Sant 
Cristòfol número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Agueda Rovira Gabarró, 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 municipal. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos mil cinc-cents onze euros amb dotze cèntims (2.511,12 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de cinc-cents deu euros amb vint-i-sis cèntims (510,26 
€)  i  en  concepte  de  garantia  per  respondre  dels  possibles  danys  en  els  bens 
municipals  la  quantitat  de  mil  dos-cents  cinquanta-cinc  euros  amb  cinquanta-sis 
cèntims (1.255,56 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de 
llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR MCB PER A 
L’ACABAMENT D’HABITATGE UBICAT A L’EDIFICI DEL CARRER ARAGÓ 
xx/RONDA DOCTOR ANGLES xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor MCB, amb la qual sol.licita llicència d’obres 
per l’acabament d’habitatge de l’edifici ubicat al carrer Aragó número 
xx/Ronda Doctor Anglès xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 24 de febrer de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES PROJECTE 

 
ÚS  RESIDENCIAL, 

EQUIPAMENTS, EXCEPTE 
ASSISTENCIAL I FUNERARI, 

COMERCIAL, INDÚSTRIES 
CAT.1ª I GARATGES 

PARTICULARS 
FRONT MÍNIM DE PARCEL·LA                                                                     7,00 m 
ARM                                                                                               10,00 m PB+2PP 
PROFUNDITAT EDIFICABLE                                 Zona A: total / Zona B: 15,00 m 
ALINEACIONS A CARRER                                                   Annex gràfic a l’art. 35 
EDIFICACIÓ SECUNDARIA                                                            15 m² i 3 m màx 
TEULA ÀRAB 
PENDENT COBERTA                                                                                        30% 
ALÇADA SOBRE L'ARM                                                                              <3.00 m 
ASCENSOR                                                                                            no s’exigeix 
AMPLADA ESCALA ACCÉS                                                                               1 m 
VENTILACIÓ SUPERIOR                                                                                  1 m2 
ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS                                                                        1.80 m 
DIPÒSITS DE RESERVA                                                                                  450 l 
D'AIGUA 
EVACUACIÓ D’AIGÜES                                                                           separativa 
PLUVIALS 
PATI DE VENTILACIÓ                      9m2-5m2                                               no cal 

 
RESIDENCIAL 

 
 
 
 
 
Existent 
Existent 
Existent 
Existent 
- 
Existent 
Existent 
Existent 
- 
Ok 
- 
- 
- 

Ull! 

Existent 
DECRET D’HABITABILITAT 

SALA  Sup útil ≥ 14m² 
(+2m² per habitació) 

Accés ≥ 0,80m 
Estrangulaments > 1,40 m 

Inscripció quadrat 2,40 x 2,40 m 
Obertura de façana ≥ 1,40 m² 

HABITACIONS Sup útil ≥ 6m² ind i 8m²doble 
Accés ≥ 0,70m 

26,00 m² 
 
Ok 
Ok 
Ok 
Ok 
Ok 
Ok 

 
4 



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 

 

 

 
 
 

Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 m 
Obertura de façana ≥ 0,60 m² 

CÀMBRES HIGIÈNIQUES                                         Ventilació mecànica o natural 
ALÇADA LLIURE                                                   2,50m mitja peces i 2,10m altres 
AMPLADA ESPAIS DE PAS                                                                           0,90m 
PERÍMETRE DE FAÇÁNA                                                                            P ≥ S/8 

Ok 
Ok Ok 
Existent 
Ok 
Ok 

DOCUMENTACIÓ 
ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 
ASSUMEIX I FITXES 
DECRET 
D’HABITABILITAT(259/2003) 
EMPLAÇAMENT DIGITAL 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU 

Manca! 
 
- 
- 

 
- 
- 

 
Amb la documentació aportada s’adjunta un certificat de l’arquitecte on es detalla l’estat actual de l’obra i 
la part que resta per finalitzar. Però manca per presentar l’estudi de seguretat i salut per poder informar 
favorablement la llicència. Per altra banda la llicència restarà condicionada a realitzar l’evacuació 
separativa de les aigües pluvials directament a carrer i per sota vorera.” 

 
Atès que en data 5 d’abril de 2005, l’arquitecte tècnic Jordi Llàcer en representació del 
senyor MCB presenta la documentació demanada per a l’arquitecta municipal. 

 
Vist el nou informe emès per a l’arquitecta municipal de data 6 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada  la  documentació  de  referència  es  constata  que  es  tracta  de  l’estudi  bàsic  de 
seguretat i salut i s’adjunta a l’expedient d’obres pertinent. Conseqüentment s’informa 
favorablement la sol·licitud de llicència d’obres condicionada a realitzar l’evacuació separativa 
d’aigües pluvials directament a carrer i per sota vorera.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 7 d’abril de 2005. 

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 MCB per a l’acabament d’habitatge 
ubicat a l’edifici del carrer Aragó número xx/Ronda Doctor Anglès número xx, d’acord 
al projecte de l’arquitecte Pedro Guillen Cortés, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a 
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les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per a l’arquitecta municipal. 

 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de nou-cents seixanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims (963,68 €); 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent onze euros amb vuitanta-nou cèntims 
(111,89 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens 
municipals la quantitat de quatre-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(481,84 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, la llicència d’obres 
resta condicionada a realitzar l’evacuació separativa d’aigües pluvials directament a 
carrer i per sota vorera. 

 
2.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR RPM PER A L’AMPLIACIÓ 
HABITATGE UBICAT AL CARRER MAS MUNÍ NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor RPM, amb la qual sol.licita llicència d’obres 
per a l’ampliació habitatge ubicat al carrer Mas Muní número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 11 de gener de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES  PROJECTE 

 
ÚS  Residencial, comercial, magatzem, 

oficines, serveis, equipaments excepte 
assistencial i funerari, garatges 

particulars i tallers. 
FAÇANA MÍNIMA                                                                                                4.50 m 
ARM                                                                                                      7.50 m PB+1PP 
FORJAT PAVIMENT GOLFES                                    Màx. 1,40 m per sota la coberta 
ARM PLANTA BAIXA                                                                                          3.00 m 
PROFUNDITAT EDIFICABLE                                                                           14.00 m 
PROFUNDITAT EDIFICABLE PB                                                                     14.00 m 
OCUPACIÓ SOTERRANI                                                                        = planta baixa 
TEULA ÀRAB 
PENDENT COBERTA                                                                                             30% 
ALÇADA SOBRE L’ARM                                                                                   <3.00 m 
ASCENSOR 
AMPLADA ESCALA ACCÉS                                                                                    1 m 
VENTILACIÓ SUPERIOR                                                                                       1 m² 
ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS                                                                             1.80 m 
DIPÒSITS DE RESERVA D'AIGUA                                                                              - 
EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS                                                             Separativa 
PATI DE VENTILACIÓ                                                                                    9 m²-5 m² 
APARCAMENT 

 
Habitatge 
unifamiliar 

 
 
4,69 m 
Si 
Si 
Existent (2,47 m) 
12,46 m 
Existent 
- 
- 
30% 
Menor 
- 
- 
- 
1,00 m 
- 
Si 
- 
- 

DECRET D’HABITABILITAT 
HABITACIONS Sup útil ≥ 6m² individual i 8m²doble  Si 

Accés ≥ 0,70m  Si 
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Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 m  Si 
Obertura de façana ≥ 0,60 m²  Si 

CÀMBRES HIGIÈNIQUES  Ventilació mecànica o natural  mecànica 
ALÇADA LLIURE 2,50m de mitja peces i 2,10m altres  Si 
AMPLADA ESPAIS DE PAS 0,90m  0,80 m escala 
PERÍMETRE DE FAÇÁNA P ≥ S/8  Comprovar amb 

PB!!! 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA  
EMPLAÇAMENT DIGITAL 
ASSUMEIX D’OBRA I FITXES 
DECRET D’HABITABILITAT (259/2003) 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU 

No 
Si 
Si 
Si 
Executiu 

 
Per  tal  d’informar  favorablement  la  sol·licitud  de  llicència  d'obres  de  referència,  s’haurà 
d’incloure documentació complementària modificant els punts següents: 

 
1.   El cos sortint de l’escala s’haurà d’acabar amb coberta a base de teula àrab 

ceràmica vermella per tal d’evitar la disgregació. Per altra banda, les normes 
subsidiàries regulen aquest tipus de construcció amb un màxim de dues façanes 
sempre paral·leles a la façana de l’edificació, pel que s’haurà de modificar el volum 
unificant tots elements que el composen amb un únic volum regular. 

 
2.  S’haurà d’aportar documentació que defineixi l’estat actual de l’edificació amb el 

corresponent enderroc necessari, previ a la construcció. Diferenciant clarament els 
elements que es conserven, els que desapareixen i els que es construeixen de 
nou. 

 
3.   Justificar la ventilació mecànica del bany. 

 
4.   Per tal de acomplir amb els mínims d’habitabilitat l’escala de 0,80 m d’ample haurà 

de tenir com a mínim 0,90 m. 
 

Per altra banda, recordar que l’evacuació d’aigües pluvials separativa i directa a carrer s’ha de 
realitzar per sota vorera amb panxa metàl·lica per tal d’evitar el trencament del bordó”. 

 
Atès que en data 1 d’abril de 2005, el senyor Antoni Majó, arquitecte director de l’obra, 
aporta la documentació demanada per a l’arquitecta municipal. 

 
Vist el nou informe emès per a l’arquitecta municipal de data 5 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es comprova que aquesta modifica el cos sortint de 
l’escala adaptant-lo al que es demana a les normes subsidiàries. Per altra banda, s’aporta 
documentació on es defineixen els elements que es pretenen enderrocar. Igualment, es justifica 
que l’escala de 80 cm d’ample és existent i, per tant, no es necessari adaptar-la al Decret 
d’habitabilitat. 

 
Per tot l’esmentat, un cop adjuntada la documentació a l’expedient de referència, s’informa 
favorablement la sol·licitud de llicència d’obres, condicionada a la presentació i verificació del 
projecte executiu (on s’incorporarà l’evacuació separativa d’aigües pluvials) abans de l’inici de 
les obres.” 

 
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 7 d’abril de 2005. 
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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 RPM per a l’ampliació habitatge ubicat 
al carrer Mas Muní número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Antoni Majó, 
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 municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de nou-cents vint-i-tres euros amb noranta-cinc cèntims (923,95 €); per 
taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents euros amb vint-i-sis cèntims (200,26 €) i 
en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens municipals la 
quantitat  de  cinc-cents  noranta-sis  euros  amb  deu  cèntims  (596,10  €).  Aquesta 
garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació 
d’edificis. 

 
TERCER.-  De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a la presentació i verificació del projecte executiu (on s’incorporarà 
l’evacuació separativa d’aigües pluvials) abans de l’inici de les obres. 

 
2.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL ADDACK 
COMUNICACION APLICADA S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR AL SOLAR UBICAT AL CARRER JOAN MARAGALL NÚMERO xx 

 
Vista  la  instància  presentada  pel  senyor  J.  Ignasi  del  Rosario  Sánchez  en 
representació  de  la  mercantil  Addack  Comunicación  Aplicada  S.L.,  amb  la  qual 
sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar al solar ubicat al 
carrer Joan Maragall número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 29 d’octubre de 2004, el contingut del 
qual és: 

 
“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 
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CONCEPTE NORMES  PROJECTE 
 

ÚS  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
EQUIPAMENTS I GARATGE 

PARTICULAR . COMERCIAL O 
SERVEIS (<180 m²) 

Unifamiliar 

FAÇANA MÍNIMA 15 m  16,53 m 
ARM 7.50 m PB+1PP  9,55 m 
ARM EDIFICACIÓ AUXILIAR  3.00 m PB  - 
PARCEL·LA MÍNIMA   400 m²  647 m² 
OCUPACIÓ PRINCIPAL 
REDUÏDA 
OCUPACIÓ SECUNDÀRIA 
REDUÏDA 

0.30x647 194,10 m²  177 m² 
 
0.05x647 32,35 m²  - 

EDIFICABILITAT NETA 0.50x647 323,50 m²  270 m² 
SEPARACIÓ A CARRER 6 m  >6 m 
SEPARACIÓ A LLINDARS 3 m  3 m 
TANCA A CARRER 0.80+1.20  1 + 1 
TANCA A LLINDARS 0.80+1.20  1,20 + 1 
% COBERTA 30%  - 
TEULA ÀRAB  - 
EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS 

separativa 

MURS EN REOMPLERT                                                                                       H=3.70  < 3.70 m 
 

MURS EN EXCAVACIÓ                                                                                        H=2.20   < 2.20 m 
 

DECRET HABITABILITAT Si 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU No 
ESTUDI DE SEGURETAT No 

 
En conseqüència, s’ha de modificar el projecte tenint en compte els punts següents: 

 
- Els tancaments a vials s’hauran d’ajustar a la normativa: “podran ser opacs fins una 

alçada de 0,80 m i calats o vegetals fins un màxim de 2 m totals, mesurats des de la 
rasant del carrer”. 

- Als punts on succeeixen els accessos de la planta baixa cap als laterals exteriors es 
supera l’alçada reguladora màxima. S’haurà de modificar aquests punts per complir 
amb els 7,5 m d’alçada màxima que fixa la normativa per a la zona 4b. 

- Caldria incloure als dibuixos de les tanques perimetrals els perfils del terreny modificat 
per poder comprovar que les plataformes d’anivellació del costat de les partions no es 
situen a més de 1,5 m per sobre o a més de 2,20 m per sota de la cota natural del 
terreny, tal i com s’especifica a l’art. 44.2. de les NNSS referint-se a l’adaptació 
topogràfica de les edificacions a les subzones 4a, 4b i 4c.” 

 
Atès que en data 7 de març de 2005, el senyor Juan Ignacio del Rosario, en 
representació de la societat aporta la documentació demanada per a l’arquitecta 
municipal. 

 
Vist el nou informe emès per a l’arquitecta municipal de data 24 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que el projecte executiu s’ajusta al bàsic 
presentat anteriorment. Amb la modificació dels tancaments a carrer i la definició del terreny 
natural als dibuixos de les tanques perimetrals queden subsanades les esmenes realitzades, 
pel que el projecte s’ajusta a la normativa vigent. Conseqüentment, s’informa favorablement la 
documentació aportada.” 
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Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 7 d’abril de 2005. 
 

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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord 
següent: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor J. Ignasi del Rosario Sánchez en 
representació de la mercantil Addack Comunicació Aplicada S.L., per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar al solar ubicat al carrer Joan Maragall número xx, d’acord al 
projecte de l’arquitecte David Fernàndez, 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 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cinc mil cinc-cents noranta euros amb setanta-vuit cèntims (5.590,78 
€); per taxes urbanístiques la quantitat de mil dos-cents vuit euros amb vint-i-nou 
centims (1.208,29 €); per drets de connexió a clavegueram trenta euros amb cinc 
cèntims (30,05 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els 
bens municipals la quantitat de tres mil sis-cents sis euros amb noranta-sis cèntims 
(3.606,96 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
3.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ 

 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL A LA SOCIETAT 
JOVER UTZET SL, DE LA FINCA UBICADA AL CARRER DE LA FONT NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor Antonio Utzet Jover en nom i representació de 
la societat Jover Utzet S.L., amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal de la 
finca ubicada al carrer de la Font número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 de març de 2005, el contingut 
del qual és: 
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“Revisada la documentació que acompanya la sol.licitud de referència es constata que es tracta 
de la memòria i plànols que defineixen la divisió horitzontal de la finca situada al carrer de la 
Font, x cantonada Riera Buscarons, xx, corresponent a un edifici de planta baixa i dues plantes 
pis, en 6 entitats independents existents corresponents a: 

 
Entitat núm. 1: Local en planta baixa. Superfície construïda 85.86m2. Llinda pel Nord amb el 
carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, per l’Est amb la resta 
de la finca a segregar i per l’Oest amb la riera de Buscarons. 

 
Entitat núm. 2: Local en planta baixa. Superfície construïda 114.14 m2. Llinda pel Nord amb el 
carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, per l’Est amb l’immoble 
situat al carrer de la Font nº4 i per l’Oest amb la resta de la finca a segregar. 

 
Entitat núm. 3: Habitatge en planta primera, porta primera. Superfície construïda 100.22 m2. 
Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, 
per l’Est amb la caixa d’escala de l’edifici i per l’Oest amb la riera de Buscarons. 

 
Entitat núm.4: Habitatge en planta primera, porta segona. Superfície construïda 105.78 m2. 
Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, 
per l’Est amb l’immoble situat al carrer de la Font nº4 i per l’Oest amb la caixa d’escala de 
l’edifici. 

 
Entitat núm. 5: Habitatge en planta segona, porta primera. Superfície construïda 104.00 m2. 
Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, 
per l’Est amb la caixa d’escala de l’edifici i per l’Oest amb la riera de Buscarons. 

 
Entitat núm.6: Habitatge en planta segona, porta segona. Superfície construïda 104.00 m2. 
Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, 
per l’est amb l’immoble situat al carrer de la Font nº4 i per l’Oest amb la caixa d’escala de 
l’edifici. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es constata que la finca de 
referència es troba situada a sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 
1 “carrers de cases alineades” subzona 1c “carrers comercials”. 

 
La proposta de divisió horitzontal s’ajusta a les previsions de les Normes, per tant, s’informa 
favorablement a la sol.licitud.” 

 
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de data 8 d’abril de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb la llicència de divisió horitzontal sol·licitada pel senyor Antonio Utzet Jover, en 
representació de la societat Jover Utzet S.L. de la finca ubicada al carrer de la Font número xx, 
emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació han de reunir 
la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les NN.UU., això és, memòria, 
certificat de domini i càrregues i plànols. Correspon als SSTTMM pronunciar-se sobre la bondat 
i suficiència dels anteriors documents i, cas que les certificacions registrals suscitessin dubtes, 
aquesta secretaria es pronunciaria a instàncies d’aquests SSTTMM. 
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Segon.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen regulades als 
articles 183 a 188 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (LUC), segons els quals 
s’entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys 
en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de 
serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitat la 
construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades anteriorment 
en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una 
determinada finca, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de 
terrenys. Finalment, encara, és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en 
les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 

 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la competència per a 
l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en la comissió de 
govern mitjançant decret 40/2003, de 17 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, 
caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 

 
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. 

 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar llicències 
de  parcel·lació si  prèviament  s’ha  aprovat  un  pla  d’ordenació  urbanística  municipal  o,  si 
s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha 
aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable no 
es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar solars, ni és 
permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat 
urbanística que hi corresponguin. 

 
Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material val a dir que, de conformitat amb l’article 
188 LUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots els supòsits allí previstos i 
que es donen per reproduïts; quan es doni un, qualsevol, d’aquests supòsits, la parcel·lació 
serà impossible. 

 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement l’anterior llicència de parcel·lació” 

 
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 183 a188 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de 
març i 124 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: 
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PRIMER.- Concedir llicència de parcel.lació al senyor Antonio Utzet Jover en 
representació de la societat Jover Utzet S.L., per dividir la finca la finca ubicada al 
carrer de la Font número xx i convertir-la en sis finques registrals independents. Inscrita 
en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finca 215 de Canet de Mar, tom 2041, 
llibre 219, foli 115. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
Entitat núm. 1: Local en planta baixa. Superfície construïda 85.86m2. Llinda pel Nord 
amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nºxx, per 
l’Est amb la resta de la finca a segregar i per l’Oest amb la riera de Buscarons. 

 
Entitat núm. 2: Local en planta baixa. Superfície construïda 114.14 m2. Llinda pel 
Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la riera Buscarons nº6, 
per l’Est amb l’immoble situat al carrer de la Font nºxx i per l’Oest amb la resta de la 
finca a segregar. 

 
Entitat núm. 3: Habitatge en planta primera, porta primera. Superfície construïda 
100.22 m2. Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la 
riera Buscarons nºxx, per l’Est amb la caixa d’escala de l’edifici i per l’Oest amb la riera 
de Buscarons. 

 
Entitat núm. 4: Habitatge en planta primera, porta segona. Superfície construïda 
105.78 m2. Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la 
riera Buscarons nº6, per l’Est amb l’immoble situat al carrer de la Font nº4 i per l’Oest 
amb la caixa d’escala de l’edifici. 

 
Entitat núm. 5: Habitatge en planta segona, porta primera. Superfície construïda 
104.00 m2. Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la 
riera Buscarons nºxx, per l’Est amb la caixa d’escala de l’edifici i per l’Oest amb la riera 
de Buscarons. 

 
Entitat núm. 6: Habitatge en planta segona, porta segona. Superfície construïda 
104.00 m2. Llinda pel Nord amb el carrer de la Font, pel Sud amb l’immoble situat a la 
riera Buscarons nºxx, per l’est amb l’immoble situat al carrer de la Font nºxx i per 
l’Oest amb la caixa d’escala de l’edifici. 

 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents vint-i-dos 
euros amb seixanta-set cèntims (422,67 €). 

 
3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ ALS GERMANS J i JERD DE 
LES FINQUES UBICADES AL CARRER MAS MUNÍ NÚMEROS xx 

 
Vista la instància presentada pels senyors JE i JRD en nom i representació d’ells 
mateixos, amb la qual sol.liciten llicència de parcel.lació de les finques ubicades al 
carrer Mas Muní número xx. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 d’abril de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol.licitud de referència es constata que es tracta 
de la memòria i plànols que indiquen la parcel.lació que es vol realitzar, que consisteix en 
segregar 30,32m2 del pati de la finca situada al carrer Mas Muní, xx per agregar-la a la finca 
del carrer Mas Muní, xx. 

 
Finques matriu: 

 
Carrer Mas Muní, 48. Casa de planta baixa i una planta pis. 
Superficie actual de la parcel.la: 258.30m2 
Llinda pel Sud, part amb el carrer Mas Muní i part amb la finca del carrer Mas Muní, xx, per 
l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, xx, pel Nord amb les finques del carrer Sant Miquel, 
xxxxxx i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muní, xx. 

 
Carrer Mas Muní, xx. Casa de planta baixa i una planta pis. 
Superficie actual de la parcel.la: 141.70m2. 
Llinda pel Sud amb el carrer Mas Muní, per l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, xx, pel 
Nord, part amb la finca del carrer Mas Muní, xx i part amb les finques situades al carrer Sant 
Miquel, xxxxx, i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muni, xx 

 
Finques resultants: 

 
Carrer Mas Muní, xx. Casa de planta baixa i una planta pis on s’ha de segregar una porció de 
terreny. 
Superficie final de la parcel.la: 227.98m2 
Llinda pel Sud, part amb el carrer Mas Muní i part amb la finca del carrer Mas Muní, xx, per 
l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, xx, pel Nord amb les finques del carrer Sant Miquel, 
xxxxx i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muní, xx. 

 
Carrer Mas Muní, xx. Casa de planta baixa i una planta pis on s’ha d’agrupar la porció 
corresponent a la part segregada. 
Superficie final de la parcel.la: 172.02m2. 
Llinda pel Sud amb el carrer Mas Muní, per l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, xx2, pel 
Nord, part amb la finca del carrer Mas Muní, xx i part amb les finques situades al carrer Sant 
Miquel, xxxx, i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muni, xx. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es constata que la finca de 
referència es troba situada a sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 
2 “ordenacions en banda” subzona 2a “ordenacions amb pati”. 

 
La proposta de parcel.lació s’ajusta a les previsions de les Normes, per tant s’informa 
favorablement la llicència”. 

 
Vist l’informe del secretari de l’Ajuntament de data 8 d’abril de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en 
relació amb la llicència de parcel.lació demanada pel senyor JRD, per segregar part de la finca 
ubicada al carrer Mas Muní número xx i agrupar-la a la número xx del mateix carrer, emet 
el següent 

 
INFORME 
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Primer.- En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació han de reunir 
la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les NN.UU., això és, memòria, 
certificat de domini i càrregues i plànols. Correspon als SSTTMM pronunciar-se sobre la bondat 
i suficiència dels anteriors documents i, cas que les certificacions registrals suscitessin dubtes, 
aquesta secretaria es pronunciaria a instàncies d’aquests SSTTMM. 

 
Segon.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen regulades als 
articles 183 a 188 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (LUC), segons els quals 
s’entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys 
en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de 
serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitat la 
construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades anteriorment 
en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una 
determinada finca, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de 
terrenys. Finalment, encara, és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en 
les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret 
d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 

 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la competència per a 
l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en la comissió de 
govern mitjançant decret 40/2003, de 17 de juny, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, 
caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 

 
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. 

 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, atorgar llicències 
de  parcel·lació si  prèviament  s’ha  aprovat  un  pla  d’ordenació  urbanística  municipal  o,  si 
s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha 
aprovat el pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable no 
es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar solars, ni és 
permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de protecció de la legalitat 
urbanística que hi corresponguin. 

 
Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material val a dir que, de conformitat amb l’article 
188 LUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots els supòsits allí previstos i 
que es donen per reproduïts; quan es doni un, qualsevol, d’aquests supòsits, la parcel·lació 
serà impossible. 

 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement l’anterior llicència de parcel·lació” 

 
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. 
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VIST el que disposen els articles 183 a188 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de 
març i 124 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 de parcel.lació als germans Joan Esteve i Jordi Riera 
Dalmau, per segregar 30,32 m2. de la finca ubicada al carrer Mas Muní número xx i 
agrupar-la a la finca número xx del mateix carrer, d’acord amb plànol adjunt. Inscrites 
en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, finques números 6935 i1813 
respectivament, de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 

 
FINCA NÚMERO 1.- Carrer Mas Muní, xx. 
Casa de planta baixa i una planta pis on s’ha de segregar una porció de terreny. 
Superfície final de la parcel.la: 227.98m2 
Llinda pel Sud, part amb el carrer Mas Muní i part amb la finca del carrer Mas Muní, 
xx, per l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, xx, pel Nord amb les finques del carrer 
Sant Miquel, xxxx  i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muní, xx. 

 
FINCA NÚMERO 2.- Carrer Mas Muní, xx 
Casa de planta baixa i una planta pis on s’ha d’agrupar la porció corresponent a la part 
segregada. 
Superfície final de la parcel.la: 172.02m2. 
Llinda pel Sud amb el carrer Mas Muní, per l’Oest amb la finca del carrer Mas Muní, 
xx, pel Nord, part amb la finca del carrer Mas Muní, xx i part amb les finques situades 
al carrer Sant Miquel, xxxx, i per l’Est amb la finca del carrer Mas Muni, xx. 

 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent quaranta euros amb 
noranta cèntims (140,90 €). 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 13 d’abril de 2005, per import de 29.267,84 EUR, 
corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost any 2005, pròrroga del 2004, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 13 d’abril de 2005, per import de 
29.267,84 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005, pròrroga del 2004. 

 
TERCER.- Aprovar la  relació de  fres. Núm. 2/05 de  l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet, per import de 1.145,67 EUR. 

 
5.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
1535 al 1688 de la relació núm. 13/05 del pressupost ordinari, i els núm. 62 al 64 de la 
relació núm. 3/05 de l’OO AA Ràdio Canet, les quals s¡adjunten. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 13/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 44.387,95 Eur. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 3/05 que s’acompanya, amb 
càrrec al Pressupost de l’OO. AA. Ràdio Canet, per import de 1.085,76 € Eur. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
6.- APROVACIÓ DE BAIXES DE TRIBUTS 

 
Vistos  els  expedients  de  baixa  de  tributs,  presentat  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària (ORGT), ens que té delegada la gestió dels tributs locals d’aquesta 
Corporació, que es detalla: 

 
- BAIXES: 

 
- Fra. núm. 4040 de data 060405 per import de 1.328,61 Eur. 
- Fra. núm. 4041 de data 060405 per import de 3.173,16 Eur. 

 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius pels quals l’ORGT 
proposa  les  baixes,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Regidoria  delegada 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les factures presentades per l’ORGT de baixa de tributs, que a 
continuació es detalla: 

 
- Fra. núm. 4040 de data 060405 per import de 1.328,61 Eur. 
- 7Fra. núm. 4041 de data 060405 per import de 3.173,16 Eur. 
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i efectes 
oportuns. 

 
7.- APROVACIÓ DE BAIXES DE MULTES 

 
Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual te 
cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables als 
efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació es 
detallan: 

 
- Proposta núm. 04048, per import de 1.109,80 €. 
- Proposta núm. 05007, per import de 1.056,09 €. 

 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius pels quals l’ORGT 
proposa la baixa, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, presentades per 
l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació a continuació es 
detalla: 

 
- Proposta núm. 04048, per import de 1.109,80 €. 
- Proposta núm. 05007, per import de 1.056,09 €. 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i efectes 
oportuns. 

 
8.- ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA A LES PLATGES DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2005 va acordar: 

 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars que 
han  de  regir  el  concurs per  a  l’atorgament  d’autoritzacions  per  a  l’ocupació  de 
terrenys de domini públic e zona marítima terrestre per al desenvolupament de les 
activitats previstes en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2005. 

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

 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de contractació restarà 
condicionada suspensivament a l’obtenció de les autoritzacions del Pla d’usos de 
temporada a la platja de Canet de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a 
instància dels esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís municipal 
per algun dels serveis previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació 
de cap mena, en els termes suspensius susdits. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui per dur a terme 
totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 
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Atès que s’han presentat més d’una oferta per cadascuna de les cinc guinguetes de 
temporada a la platja, essent aquestes les següents: 

 
Guingueta núm. 1 
Mercedes Hernández Salmeron 
Francisco de Asís Roure Banet 
Jordi Serra Mir 

 
4.000,00.-€ 
7.412,74.-€ 
5.410,00.-€ 

Guingueta núm. 2 
Francisco de Asís Roure Banet 
Jordi Serra Mir 
Marta Ruiz Estapé 

 
2.250,00.-€ 
3.606,07,-€ 
2.200,00.-€ 

Guingueta núm. 8 
Fernando Ortega Ledesma 
Francisco de Asís Roure Banet 
Jordi Serra Mir 

 
1.202,02.-€ 
2.521,00.-€ 
2.130,00.-€ 

Guingueta núm. 9 
Francisco de Asís Roure Banet 
Jordi Serra Mir 

 
2.147,00.-€ 
2.621,00.-€ 

Guingueta núm. 10 
Francisco de Asís Roure Banet 
Jordi Serra Mir 
Joaquim Spa Novellas 

 
5.134,00.-€ 
3.746,00.-€ 
3.000,00.-€ 

 
Vist l’informe de l’enginyer municipal , Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, de data 14 de març 
d’enguany corresponent a la valoració de la documentació presentada pels licitadors 
per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar. 

 
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 de març de 2005 pel 
Sr.Francisco de Asís Roure Banet, renunciant a totes les guinguetes a les quals havia 
optat. 

 
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 de març de 2005 pel Sr. Jordi 
Serra Mir, on renuncia a les guinguetes núms. 2, 8, 9 i 10 i opta per la guingueta núm. 
1. 

 
Vist el contingut de l’acta de valoració de les pliques de data 11 d’abril de 2005, el 
contingut del qual és el següent: 

 
“Lloc:                Despatx annex a l’Alcaldia 
Data:                11 d’abril de 2005 
Horari:              12 hores 

 
Hi assisteixen:  Joaquim Mas i Rius, Alcalde 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari de la Corporació 
Josep Barberà i Boix, Interventor de la Corporació 
Marta Roig Muñoz, que actua com a Secretària de la Mesa de Contractació. 

Desenvolupament de la sessió 

1.   L’objecte de la sessió és la valoració de les ofertes presentades al concurs per a 
l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar, concurs convocat 
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per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 2 de febrer de 2005, publicat 
en el DOGC núm. 4326 de 18 de febrer de 2005. 

 
2.  De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 10 de març 

d’enguany, es desprèn que tots els licitadors han aportat íntegrament tota la 
documentació sol.licitada. 

 
3.   Examinades les ofertes, s’ha comprovat que hi ha tres licitadors que opten per cada 

guingueta, excepte la guingueta núm 9, per la qual opten dos licitadors. La valoració es 
fa segons els criteris establerts en la clàusula 5ª del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen l’esmentat concurs. 

 
4.   Així  mateix,  s’examina  l’informe  emès  per  l’enginyer  municipal,  Sr.  Vicenç  Puig 

Perpinyà en data 14 de març de 2005 on es valora la documentació presentada pels 
licitadors que opten a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de 
Mar 

 
5.   Posteriorment, s’examinen els escrits de renúncia presentats en aquest ajuntament en 

data 24 de març de 2005 pels Srs. Jordi Serra Mir i Francisco de Asís Roure Banet a 
instàncies de la secretària de la mesa de contractació i a requeriment d’aquesta. 

 
6.   El present informe s’emet tenint en compte l’informe emès per l’enginyer municipal en 

data 14 de març de 2005 i en base al que s’estableix a la clàusula 5ª del plec, que 
assenyala els criteris de valoració següents: 

 
- Haver estat titular d’una autorització d’algun servei de platja dins del període 

comprès entre les temporades 1998 a 2004 i estar al corrent de pagament tant 
del cànon d’aquest període com d’altres impostos i taxes municipals: 1 punt per 
any amb un màxim de 3 punts. 

- Qualitat i característiques tècniques de la instal.lació: 2 punts. 
- Oferta econòmica: fins a 10 punts 
- Suggeriments o propostes de millora del servei o entorn: 5 punts. En cas 

d’igualtat e puntuació, la llicència o autorització s’adjudicarà a les persones que 
ho han explotat més temps durant el període esmentat anteriorment. 

 
1.   Haver estat titular d’una autorització d’algun servei de platja dins del període comprés 

entre les temporades 1998 a 2004 i estar al corrent de pagament tant del cànon 
d’aquest període com d’altres impostos i taxes municipals. 

 
GUINGUETA NÚM. 1  
Mercedes Hernández Salmeron 3 punts 
Jordi Serra Mir 1 punts 
GUINGUETA NÚM 2  
Marta Ruiz Estapé 3 punts 
GUINGUETA NÚM. 8  
Fernando Ortega Ledesma 3 punts 
GUINGUETA NÚM. 10  
Joaquim Spa Novellas 3 punts 

 
2.   Qualitat i característiques tècniques de la instal.lació. 

 
GUINGUETA NÚM. 1  
Mercedes Hernández Salmeron 1 punts 
Jordi Serra Mir 2 punts 
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GUINGUETA NÚM 2  
Marta Ruiz Estapé 1 punts 
GUINGUETA NÚM. 8  
Fernando Ortega Ledesma 0 punts 
GUINGUETA NÚM. 10  
Joaquim Spa Novellas 1,5 punts 

 
3.   Oferta econòmica 

 
GUINGUETA NÚM. 1  
Mercedes Hernández Salmeron 5,5 punts 
Jordi Serra Mir 7,3 punts 
GUINGUETA NÚM 2  
Marta Ruiz Estapé 6,1 punts 
GUINGUETA NÚM. 8  
Fernando Ortega Ledesma 4,7 punts 
GUINGUETA NÚM. 10  
Joaquim Spa Novellas 5,8 punts 

 
4.   Suggeriments o propostes de millora del servei o entorn. 

 
GUINGUETA NÚM. 1  
Mercedes Hernández Salmeron 2 punts 
Jordi Serra Mir 3 punts 
GUINGUETA NÚM 2  
Marta Ruiz Estapé 4 punts 
GUINGUETA NÚM. 8  
Fernando Ortega Ledesma 0 punts 
GUINGUETA NÚM. 10  
Joaquim Spa Novellas 1 punts 

 
A la vista de l’anterior valoració de les proposicions presentades, la mesa de contractació 
acorda per unanimitat elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació de les 
guinguetes núm. 1 a favor del Sr. Jordi Serra Mir, la guingueta núm. 2 a favor de la Sra. 
Marta Ruiz Estapé, la guingueta núm. 8 a favor del Sr. Fernando Ortega Ledesma, i la 
guingueta núm. 10 a favor del Sr. Joaquim Spa Novellas, quedant deserta l’adjudicació de 
la guingueta núm 9." 

 
D’acord amb el que disposen els articles 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. 1 al Sr. Jordi 
Serra Mir pel preu cert i global de 5.410,00 €, puix que després de la renúncia del Sr. 
Francisco de Asís Roure Banet, és qui ha obtingut més puntuació, 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. 2 a la Sra Marta 
Ruiz Estapé pel preu cert i global de 2.200€ fent-li avinent que haurà de fer efectiva 
una fiança definitiva de 1.502,53€ , qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que 
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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. 8 al Sr. 
Fernando Ortega Ledesma pel preu cert i global de 1.202,02 €, fent-li avinent que 
haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 901,52 €, la qual es retornará una vegada 
s’hagi comprovat que s’ha desmuntat completament la instal.lació i ha deixat els 
terrenys en les degudes condicions. 

 
QUART.-  Adjudicar  la  concessió  de  l’explotació  de  la  guingueta  núm.  10  al  Sr. 
Joaquim Spa Novellas pel preu cert i global de 3.000 €, 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. 

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

 
1.  La superfície màxima del quiosc de temporada serà de 20 m2 i de 80m2 

destinats a terrassa i es col.locaran amb una separació mínima de 100 metres 
de qualsevol instal.lació fixa o desmuntable i en ells s’expendrà únicament 
gelats i begudes envasades. 

2.  Cal remarcar la necessitat d’obtenir de l’Autoritat de Marina el corresponent 
permís per a totes aquelles activitats que s’hagin de desenvolupar a l’aigua 
inclosa la instal.lació del balisament a les zones previstes per als diferents tipus 
d’embarcacions. 

3.  Els materials a utilitzar en les instal.lacions de temporada seran totalment 
desmuntables, proscrivint-se qualsevol element d’obra fixa. 

4.  Paral.lelament a la línia de la costa, es deixarà lliure permanentment per al pas 
públic una franja de 6 metres d’amplada com a mínim des de la riba. 

5.  Es deixaran passos lliures perpendiculars a la ribera, amb una amplada mínima 
de 3 metres en prolongació de cada accés públic. 

6.  D’acord amb l’article 64.4 del Reglament General per al desenvolupament i 
execució de la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes, els quioscos de begudes i  
gelats s’ubicaran fora de la platja i en cas de no ser possible, es situaran 
adossats al límit interior d’aquesta. 

7.  Els adjudicataris de les instal.lacions existents a la platja amb caràcter temporal 
seran responsables de la neteja en l’entorn de la instal.lació en un radi mínim 
de 50 metres. 

8.  L’horari de funcionament serà el de bar, i qualsevol funcionament que excedeixi 
aquest horari serà motiu de sanció. Segons la Resolució de 13 d’octubre de 
1989, l’horari serà fins les 2:30 tots els dies de la setmana i es podrà perllongar 
mitja hora més els divendres, dissabtes i vigílies de festius. A partir de les 
hores assenyalades s’acabarà qualsevol música i actuació, no es servirà cap 
més consumició i s’encendran els llums per facilitar la sortida de l’establiment, 
que ha de quedar buit de públic en vint minuts. 

9.  Les diferents instal.lacions podran disposar d’equips de música, però la música 
serà ambiental, entenent aquesta com la que permet la conversa de les 
persones que estan consumint a la barra o a la terrassa. 

10. Segons allò que disposa la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica, 
els  nivells màxims d’immisió permesos en  aquests casos són  65  decibels 
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durant el dia i 50 decibels durant la nit, considerant-se horari diürn, el període 
comprés entre les 8 h i les 21 h, i horari nocturn, el període comprés entre les 
21 h i les 8h. 

11. Segons allò que disposa la Llei sobre Policia de l’Espectacle, les Activitats 
Recreatives i  els  Establiments Públics en  el  seu  article 24,  l’incompliment 
reiterat dels horaris d’obertura i de tancament dels establiments públics, serà 
considerat una falta greu, i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 
6.000€, i alternativament a la sanció pecuniària o, conjuntament amb aquesta, 
amb el tancament provisional per un període màxim de sis mesos. Es 
considerarà incompliment reiterat la comissió de dues infraccions horàries dins 
de la mateixa temporada estival o període de la concessió, essent competent 
l’alcalde per a sancionar infraccions amb multes fins a un milió de pessetes 
(6.000€) i tancaments provisionals per un període màxim de quinze dies tal i 
com disposa l’article 31 de la Llei sobre policia e l’espectacle, activitats 
recreatives i establiments públics. En cas de falta greu, es procedirà a incoar el 
corresponent expedient sancionador d’acord amb allò que disposa el Decret 
núm. 278/93 de 8 de novembre de la Generalitat de Catalunya (procediment 
ordinari). La tramitació de l’expedient és la següent: 

- En  unitat  d’acte  es  comunicarà  als  interessats  el  plec  de  càrrecs 
juntament amb l’acord d’iniciació de l’expedient sancionador , atorgant- 
los un termini de 10 dies per formular les al.legacions que considerin 
pertinents. 

- L’ instructor, si s’escau, ordena la pràctica de la prova. Transcorregut el 
termini de 10 dies per a formul.lar al.legacions, l’instructor formularà la 
corresponent proposta de resolució, que es notificarà als interessats 
perquè en el termini de 10 dies puguin presentar-hi al.legacions. 

- L’ òrgan competent dictarà la resolució de l’expedient que haurà de ser 
motivada,  i  decidirà  sobre  totes  les  qüestions  que  plantegin  els 
interessats i les que derivin de l’expedient. 

- Les resolucions que posin fi a la via administrativa són executives i 
contra aquestes no es pot interposar recurs administratiu ordinari. Les 
resolucions que no posin fi a la via administrativa no seran executives 
fins que no hagi recaigut resolució del recurs ordinari o hagi 
transcorregut el termini per interposar-lo sense que aquesta s’hagi 
produït. 

12. Queda  totalment  prohibit  el  traspàs  o  subrogació  de  permís,  a  una  altra 
persona que no sigui la titular de la llicència, essent  aquest motiu immediat de 
la retirada del permís concedit per l’Ajuntament. 

13. Queda absolutament prohibit llençar escombraries, residus, residus o qualsevol 
tipus de deixalles al mar, zona de platja o altra zona que no sigui en els 
recipients adequats per aquesta utilització. 

14. Totes les guinguetes o quioscs estan subjectes al Reial Decret 2817/1983 
d’octubre pel que s’aprova la Reglamentació Tècnico-sanitària per a menjadors 
col.lectius, englobats en el títol primer, art. 2.3. Com a conseqüència, hauran 
de complir les següents normes sanitàries: 

 
a.  Els taulells o altres elements de manipulació d’aliments hauran de ser 

necessàriament de marbre o de material plastificat de fàcil neteja, llisos i 
continus. El terra serà igualment llis, continu i de fàcil neteja. 
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b.  Es prohibeix el subministrament d’aigua per mitjà de camions cisterna o 
similars. 

c. Les  aigües  residuals hauran de  conduir-se obligatòriament al 
clavagueram públic. 

d.  Es garantirà un sistema d’eliminació d’olors. 
e.  Totes les conduccions de serveis a aquestes instal.lacions hauran de 

ser subterrànies. 
f. Hauran  de  disposar  d’una  cambra  frigorífica  adequada  per  a  la 

conservació dels elements, amb separacions, una per la carn i l’altra pel 
peix. 

g.  Quan el taulell s’utilitzi per a exposar-hi aliments, s’hauran de protegir 
amb una vitrina de vidre, i resguardar-los de la llum. 

 
SISÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la temporada 
d’estiu de l’any 2005 que va des de que es formalitzi l’autorització a favor de 
l’adjudicatari i fins el 30 de setembre, i amb l’obligació de retirar les instal.lacions, que 
no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 3 d’octubre d’aquest any, havent de 
mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la salubritat, higiene, ornat i neteja de la 
zona ocupada. 

 
SETÈ.- El concessionari haurà de fer efectiu el cànon establert per la Demarcación de 
Costas en Catalunya per a l’any 2005 que serà de 1.238,24€ per les guinguetes núm. 
1 i 2, i de 1.691,24€ per les guinguetes núm. 8, 9, i 10. 

 
VUITÈ: Tant el cànon establert per la Demarcación de Costas en Catalunya com les 
fiances definitives i les taxes municipals, s’hauran de satisfer en el termini màxim d’un 
mes comptat a partir de la data d’adjudicació d’aquests serveis de temporada. 

 
NOVÈ.- 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. 

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

 
ONZÈ.- Incautar lla fiança provisional dipositada pel Sr. Francisco de Asís Roure 
Banet, que puja un import de 150,25 €, per haver renunciat a totes les seves 
proposicions abans de procedir-se a l’adjudicació dels serveis de temporada de platja. 

 
DOTZÈ.- Comunicar als licitadors que hauran de comparèixer en aquest Ajuntament 
en el dia i hora que se’ls convoqui per tal de formalitzar el corresponent contracte. 

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

 
9.- APROVACIÓ SOL·LICITUD AJUTS DIPUTACIÓ 2005 (XARXA BARCELONA 
MUNICIPIS DE QUALITAT) 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va aprovar 
el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (Butlletí Oficial 
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de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva aposta per un 
model de cooperació amb els municipis i  ens locals de la província basat en el 
respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb el 
convenciment que només des d’una Diputació que afegeix valor als seus processos de 
decisió  i  gestió  s’assoleixen  amb  la  màxima  qualitat  i  eficiència  els  objectius 
estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 

 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada definitivament per acord de Ple de 25 de 
novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 11 de desembre de 
2004), com a conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 38/2003, de 18 de 
novembre, general de subvencions (LGS), obliga a la corporació a elaborar unes 
bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de les activitats i 
els serveis locals, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 
2005 ha pres entre d’altres, els següents acords: 

 
“Primer.- Aprovar les Bases Específiques per a l’atorgament d’ajuts per a 
activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005, les 
quals s’adjuntes al present dictamen. 

 
Segon.- Aprovar la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts a què fa 
referència el punt anterior. 

 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases 
Específiques i de la Convocatòria, de conformitat amb allò que estableix la 
norma 28.3 de l’OGS, i posar a disposició dels Ajuntaments i altres ens 
locals interessats tota la documentació de les mateixes a la pàgina web de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (www.diba.es/xbmq)”. 

 
Atès que en el BOP de data 11 de març de 2005 han sortit publicades les bases 
Específiques per a l’atorgament d’ajuts per a activitats i serveis de la Xarxa Barcelona 
Municipis  de  Qualitat  per  a  l’any  2005,  finalitzant  el  termini  de  presentació  de 
sol.licituds el 15 d’abril de 2005. 

 
Vista la documentació de referència i examinades les sol.licituds d’ajuts dels diferents 
àmbits, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la sol.licitud de subvencions i ajuts en els següents àmbits: 

 
1.  Polítiques locals d’educació 
2.  Polítiques locals d’esports 
3.  Polítiques locals de comerç 
4.  Polítiques locals de turisme 
5.  Polítiques locals de difusió artística 
6.  Polítiques locals de patrimoni cultural 
7.  Polítiques locals de salut pública i consum 
8.  Polítiques locals de benestar social 
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9.  Polítiques locals de medi ambient 
10. Polítiques locals de la societat del coneixement 
11. Polítiques locals de joventut 
12. Polítiques locals d’igualtat dona-home 

 
SEGON.-  Trametre les sol.licituds a cada Àrea o servei de la Diputació que gestiona 
els programes per als quals se sol.licita el suport, per a la seva valoració. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 

 
10.- CONVOCATÒRIA 1/2005, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va modificar 
l’ordenança municipal  reguladora  de  la  concessió  de  subvencions en  els  àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol a altre anàleg, per l’ajuntament de Canet de Mar 

 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria de 
les subvencions durant el primer trimestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris existents per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa 
específica que resulti d’aplicació. 

 
Atès que en data 18 de febrer de 2004, ha entrat en vigor la nova Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, a la qual s’adapta ja la convocatòria de 
subvencions que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern local. 

 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 1/2005, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per a l’exercici 2005 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. Les 
entitats interessades en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a les 
oficines municipals, abans del dia  31 de maig de 2005 la sol·licitud i la documentació 
prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a continuació: 

 
CONVOCATÒRIA 1/2005, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE 
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
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1. Objecte i finalitat de la convocatòria. 
 

1. L'objecte d'aquesta convocatòria 1/2005 és l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d'acord 
amb l'ordenança municipal que aprova les bases reguladores de la concessió  de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP núm. 038 de data 14 de febrer de 
2000 (en endavant, l'ordenança), modificada per acord de Ple de data 24 de març de 2004. 
Quan es tracti d’entitats culturals, només es subvencionaran les actuacions que formin part del 
pla de cultura elaborat i aprovat pel Consell Municipal de Cultura, en el plenari de data 25 
d’octubre de 2003 

 
2. L'Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret a no adjudicar forçosament la quantitat 
màxima de les subvencions convocades, en funció de les propostes que es presentin i de la 
seva valoració. 

2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions. 

Finalitat Partida Dotació 
Pressupostària Econòmica 

 
Serveis Socials 48010-313-80 30.578,50 € 
Participació ciutadana 48900-111-10 10.397,51 € 
Campanya de Nadal 48900-622-60 2.125,00 € 
Esports 48907-452-70 1.502,53 € 
Cultura 48901-451-40 37.400,00 € 
Festes 48902-451-40 2.550,00 € 
Ensenyament 48905-422-50 17.000,00 € 
Joventut 48906-451-90 3.230,00 € 
Medi ambient. 48908-442-50 3.000,00 € 
Comerç 48909-622-60 22.950,00 € 
Turisme 48910-751-60 1.530,00 € 

 
3. Requisits de les sol·licituds. 

 
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 de l'ordenança, 
poden ser beneficiaris. 

 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar i justificar la 
subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina de registre general la documentació 
següent, segons models facilitats: 

 
a) instància de sol·licitud de subvenció subscrita per l'interessat, d'acord amb l'article 13 

de l'ordenança. 
 

b)  projecte  o  programa  de  l’activitat  per  la  qual  es  sol·licita  la  subvenció,  amb 
raonament dels objectius i programes, dates de realització i un pressupost d'ingressos i 
despeses desglossat per a cadascun dels projectes o activitats. El programa coincidirà amb 
l'any natural de l'exercici pressupostari en el que es concedeixi la subvenció. 

 
 

27 



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 

 

 

 
 
 

c) certificació emesa per Tresoreria acreditativa què el sol·licitant   no és deutor a la Hisenda 
Municipal, que es tramitarà d’ofici. 

d) imprès de domiciliació bancària. 

3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, i s'advertirà que la no- 
complimentació s'entendrà com un desestimen, amb l'arxiu de la sol·licitud. 

 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions comença l'endemà de l'aprovació 
d'aquesta convocatòria per la junta de govern local i finalitza el 31 de maig de 2005. 

 
4. Òrgans competents. 

 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la junta de govern local; de la instrucció 
la funcionària Sra. Montserrat Carbonell i Vila i de la resolució de l’atorgament de subvencions 
és la junta de govern local. L’acord d’atorgament podrà condicionar el pagament a la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 

 
5. Reformulació de la sol·licitud. 

 
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte la financiació 
d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior al de la sol·licitud 
presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els 
compromisos i condicions a la subvenció atorgable. 

 
6. Composició del consell regulador. 

 
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els barems de valoració 
indicats en aquesta convocatòria, pel consell regulador, que es composa pels següents 
membres: 

President: l'Alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas i Rius. 

Vocals: El regidor d’Hisenda, Sr. Laureà Gregori i Fraxedas 
El regidor de Cultura, Sr. Óscar Figuerola i Bernal 
El regidor d’Esports, Sr. Antoni Isarn i Flores 
La regidora d’Ensenyament, Sra. Sílvia Tamayo i Mata 
La regidora de Benestar Social, Sra. Cati Forcano i Isern 
El regidor de Joventut, Rafael Dulsat Ortiz 

 
Secretària: Cristina Cabruja Sagré. 

 
L'interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Josep Barberà i Boix, que actuarà de ponent. 

 
7. Obligacions dels beneficiaris 

 
Els beneficiaris estaran obligats a : 

 
- aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- justificar documentalment la realització del fi públic. 
- facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes. 
- comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
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- complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de l'ordenança. 
 

8. Justificació de la subvenció 
 

Per percebre les subvencions atorgades  és necessari haver realitzat el fi públic i presentar a 
l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada exercici, la documentació següent referida a 
l'exercici anterior: 

 
a) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els elements que 
permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb els termes de la 
sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i categories, en les esportives, o nombre 
d'obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions audiovisuals, en les activitats 
d'aquesta naturalesa, sempre realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

 
b) un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i documentació gràfica 
que hagués generat la publicitat de l’acte. 

 
c) les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al pressupost 
presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al seu exercici. 
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 

 
- seran originals. 
- aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- reuniran els requisits legalment respecte del seu contingut. 

d) la liquidació econòmica de l'activitat. 

e) un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de l'aplicació 
de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 

 
9. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 

 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els següents: 

 
1. Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts. 
2.   Correcta justificació de la subvenció en anteriors convocatòries, fins a 20 punts. 
3.   Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4.   Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5.   Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6.   Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts. 
7.   Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts. 

 
10. Medi de notificació i esgotament de la via administrativa. 

 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la junta de govern local i 
notificada personalment a tots els interessats. 

 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cabrà recurs de reposició 
potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta  resolució,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats 
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contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de 
modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – 
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós 
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de 
reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
11. Disposició final 

 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'ordenança municipal  i la resta de 
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la 
concessió de subvencions públiques. 

 
Canet de Mar, 13 d’abril de 2005 

 
11.- 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 21.35 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat                                                           Joaquim Mas Rius 
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