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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
28 DE SETEMBRE 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 i 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 
Francesc Martín Casares 

 
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 obres majors 
3)  Aprovació de crèdits 
4)  Aprovació de factures 
5)  Aprovació rectificació oferta pública d’ocupació 
6)  Devolució  garanties  provisionals concurs  prestació  servei  de  grua  retirada 

vehicles via pública 
7)  Atorgament llicència municipal ambiental d’instal·lació d’un taller de planxisteria 

al C/ Santa Bàrbara, 30 de Canet de Mar 
8)  Atorgament d’una subvenció a l’AMPA del CEIP Misericòrdia 
9)  Conveni  de  col·laboració entre  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar  i  l’empresa 

Autopistas Concesionaria Española, SA per a la publicació de l’obra Dietari de 
Marià Serra Font 

10) Aprovació conveni amb l’Ajuntament de Pineda per a la cessió de l’exposició 
Centenari de Joan Coromines 

11) Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per al suport als projectes 
de desenvolupament dels serveis socials d’atenció domiciliària 
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12) Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per al suport a les colònies 
controlades de gats en àmbits urbans 

13) Acceptació  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  al  suport  a  les 
polítiques locals d’igualtat 

14) Precs i preguntes 
 

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 21 de 
setembre 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 LLICÈNCIES OBRES MAJORS 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS RG I AS PER A 
L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’HABITATGE UBICAT AL CARRER OLIVER, 
xx/CARRER CEDRÓ 

 
Vista la instància presentada pels senyors RG I AS en nom i representació d’ells 
mateixos, amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a l’ampliació i reforma habitatge 
ubicat al carrer Oliver, xx/carrer Cedró. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal de data 25 de juliol de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat  el  projecte  i  la  documentació  complementària  de  referència    i  consultades  les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es comprova  que per tal de poder valorar 
correctament les obres proposades caldria presentar la següent documentació: 

 
- Plànols d’enderrocs, indicant els elements que es suprimeixen i els que es creen de 

nou. 
- Plànol de planta baixa tant de l’estat actual com el modificat. 
- Plànol de planta primera modificat. 
- Plànols d’estructures del sostre de coberta i de les noves obertures 
- Plànols  de  la  instal·lació de  sanejament  (la  recollida  d’aigües  pluvials  ha  de  ser 

separativa i s’ha de conduir directament a carrer per sota vorera. Els baixants que 
discorrin per façana, han d’anar encastats en planta baixa). 

- Justificació del compliment del decret d’habitabilitat, un cop realitzades les reformes. 
- Al plànol de coberta caldria grafiar la xemeneia, tot indicant les característiques i 

alçades. 
- Plànols de planta i alçat que incorporin les modificacions presentades al plànol de 

façana. 
 

Per altra banda cal tenir en compte que: 
- Els tancaments de la planta coberta han de quedar dins de la profunditat màxima 

edificable de 14 m. 
 
 
 

2 



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 

 

 

 
 
 

- El tram de façana sud que quedi vista per sobre del volum màxim de la construcció 
veïna rebrà el tractament de façana vista, es a dir, com a mínim arrebossat i pintat de 
color blanc o terrós clar”. 

 
Atès que l’arquitecte de l’obra Francesc Bassas presenta en data 21 de setembre la 
documentació tècnica demanada per la tècnica municipal. 

 
Vist el nou informe emès per a l’arquitecta-tècnica municipal de data 23 de setembre 
actual el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació complementària de referència es comprova que aquesta 
complementa l’expedient. Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les 
Normes Subsidiàries, per tant, s’informa favorablement a la sol.licitud de llicència, 
condicionada a que el tram de façana sud que quedi vista per sobre del volum màxim 
de la construcció veïna rebrà el tractament de façana vista, es a dir, com a mínim 
arrebossat i pintat de color blanc o terrós clar.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 26 de setembre 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 senyors RG i AS per a l’ampliació i reforma de 
l’habitatge ubicat al carrer Oliver, xx/carrer Cedró, d’acord al projecte modificat  de 
l’arquitecte Francisco Bassas, 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 set-cents noranta-un euros amb quinze cèntims (791,14 €); per taxes 
urbanístiques la quantitat de divuit euros amb cinquanta-un cèntims (18,51 €) i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens municipals la 
quantitat de tres-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-set cèntims (395,57 €). 
Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera 
ocupació d’edificis. 
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TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a que el tram de façana sud que quedi vista per sobre del volum 
màxim de la construcció veïna rebrà el tractament de façana vista, es a dir, com a 
mínim arrebossat i pintat de color blanc o terrós clar. 

 
3.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
9131 a 9202 ambdós inclosos,   de la relació núm. 31/05 del pressupost ordinari, 
segons les relació adjunta. 

 
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, tant general com de l’OA Ràdio Canet, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 31/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 12.510,93 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 28 de setembre de 2005, per import de 34.888,95 
EUR, corresponent a la relació de factures núm. 32 de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005. 

 
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: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 28 de setembre de 2005, per import 
de 34.888,95 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 32 de la mateixa data. 

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

 
5.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 

 
La Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2005 va prendre l’acord que es 
transcriu a continuació: 
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PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu aplicable 
i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les polítiques pròpies 
que es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries i 
d’acord amb l’informe transcrit. 

 
SEGON.- En els termes precedents aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

FUNCIONARIS DE CARRERA 

Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
General. Número de vacants: Dues. Denominació: Tècnic d’Administració General 

 
Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial, 
cap de Recursos Humans. 

 
Grup segon article 25 de la Llei 30/1984: B. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic de Medi Ambient. 

 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
General, subescala administratiu. Número de vacants: Una. Denominació: 
administratiu 

 
 

Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
Especial,  subescala  Serveis  Especials,  classe  Policia  local.  Número  de  vacants: 
Dues. Denominació: Caporal 

 
Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: D. Classificació: Escala de Administració 
Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia local. Número de vacants: Vuit. 
Denominació: Agent 

 
PERSONAL LABORAL 

 
Nivell de titulació: Graduat escolar. Denominació del lloc: Oficial 1a. construcció. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Oficial 2a. brigada. 
Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Certificat escolaritat. Denominació del lloc: Peó instal·lacions 
municipals. Número de vacants: Una 

 
Nivell de titulació: Llicenciatura . Denominació del lloc: Tècnic de Cultura. Número de 
vacants: Una 

 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el “Boletín Oficial del Estado” i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de 
l’Administració de l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les 
ofertes públiques d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
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Vist l’escrit de data 5 de setembre, pel que el Ministeri d’Administracions Públiques, 
manifesta que la plaça anomenada “Tècnic d’Administració Especial, cap de Recursos 
Humans” no és una plaça sinó un lloc de treball, per la qual cosa no ha de constar així 
especificat a l’Oferta pública d’ocupació, per això, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de règim Interior, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Rectificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 1 de juny 
d’enguany,  pel  qual  s’aprova  l’Oferta  Pública  d’Ocupació,  en  el  sentit  d’anul.lar 
paràgraf segon de l’apartat de funcionaris de carrera i que és el següent: 

 
“Grup segon article  25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial, cap 
de Recursos Humans.” 

 
Substituint-lo pel següent: 

 
“Grup segon article   25 de la Llei 30/1984: A. Classificació: Escala de Administració 
Especial. Número de vacants: Una. Denominació: Tècnic d’Administració Especial” 

 
6.- DEVOLUCIÓ GARANTIES PROVISIONALS CONCURS PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2005 va adoptar, entre 
d’altres, el següent acord: 

 
“PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la prestació del servei de grua 
per a la retirada de vehicles de la via pública al Sr. Fidel López i Cano, pel preu 
cert i global de //48.000// €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives, particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que fa a 
les millores ofertades. 

 
SEGON.- El termini d’execució del contracte serà de 2 anys a comptar des de la 
data de la seva formalització. Aquest termini podrà prorrogar-se fins a dos anys 
més, de mutu acord, en els termes previstos a l’article 198 TRLCAP. 

 
TERCER.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
després de la notificació d’aquest acord acreditin que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 1.920 €, equivalent al 4% de l’import d’adjudicació, de 
conformitat amb el que estableix la clàusula VII del plec de clàusules 
administratives particulars tot advertint-lo que, si no ho fa així, la contractació pot 
quedar resolta. 

 
QUART.- Disposar la despesa de 48.000 €, amb càrrec a la partida núm. 30- 
222-22701 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2005. 

 
CINQUÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que dipositi a la Tresoreria Municipal la 
quantitat de 302,23 € corresponents a la taxa per a la inserció de l’anunci de 
licitació al DOGC. 

 
SISÈ.- Requerir l’adjudicatari per tal que presenti abans de l’inici de la prestació 
del servei, una còpia de la pòlissa d’assegurança  de responsabilitat civil per 
danys a tercers d’una quantia mínima de 150.000 € i que respondrà de tota 
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indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris 
i els instruments de treball utilitzats pels serveis. 

 
SETÈ.-. El contractista facilitarà en tot moment la documentació requerida per 
l’Ajuntament a l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre 
fiscal, laboral o administratiu. Cada trimestre lliurarà a l’Ajuntament una còpia de la 
liquidació de retencions sobre l'IRPF presentada a l’Agència Tributària. 

 
VUITÈ.- El contractista haurà de prestar el servei ininterrompudament, amb 
precisió i seguretat i en la forma prevista en et plec de clàusules administratives 
particulars que han regit la contractació, sotmetent-se a les instruccions que dicti 
l'Ajuntament, davant del qual serà responsable per les faltes que cometin els 
seus treballadors i empleats amb motiu de la prestació defectuosa del servei, per 
manca de netedat, decòrum, descortesia o mal tracte als ciutadans en general, 
sense perjudici de les sancions contractuals que es poguessin imposar. 
L’Ajuntament ostentarà el dret d’ordenar al contractista la separació del servei de 
qualsevol treballador que, amb el seu comportament, justifiqués l’adopció 
d’aquesta mesura, prèvia instrucció del corresponent expedient contradictori. 

 
NOVÈ.- El contractista nomenarà un encarregat del servei, amb capacitat 
decisòria, que serà l’interlocutor del mateix amb l’Ajuntament, a l’objecte de 
controlar la bona marxa del servei. Al mateix temps lliurarà el resum diari dels 
treballs realitzats i de les incidències hagudes. Totes les indicacions respecte al 
que l’Ajuntament cregui necessari, seran adreçades al representant de l’empresa 
adjudicatària, sens perjudici de poder-les adreçar directament a la Direcció de la 
mateixa. 

 
DESÈ.- El contractista destinarà a la prestació del servei els mitjans materials i 
humans oferts a la seva plica. 

 
ONZÈ.-  El  contractista  es  compromet  a  destinar  amb  caràcter  prioritari  un 
vehicle al municipi de Canet de Mar, estant obligat a presentar-se al lloc de 
recollida del vehicle en un interval màxim de 15 minuts des del moment en que 
sigui requerit per la Policia Local, a excepció de casos de força major. En cas 
que el volum de les actuacions ho requereixi es destinaran a Canet de Mar un 
segon vehicle o, fins i tot, un tercer, de manera que es pugui garantir el 
compliment del temps de resposta anterior. 

 
DOTZÈ.- El contractista es compromet a dur a terme la planificació del servei 
oferta a la seva plica. 

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

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

 
Atès que s’ha detectat la manca d’una clàusula que disposi el retorn de les fiances 
provisionals dipositades pels diferents licitadors. 

 
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 
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municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Disposar el retorn de la fiança provisional d’un import de 1.392,00€   als 
diferents  licitadors  presentats,  que  són  els  següents:  Fidel  López  Cano  (Gruas 
Synera) i Antoni Garcia Segalés (Gruas Gyssel). 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals i a les 
empreses interessades. 

 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL D’INSTAL·LACIÓ D’UN 
TALLER DE PLANXISTERIA AL CARRER SANTA BÀRBARA, xx, DE CANET DE 
MAR. 

 
En data 27/09/2004, el Sr. Xavier Luque Martínez, en nom i representació del Sr. 
Ramon Pou Coll, amb NIF núm. xxxxx, presentà davant d’aquest Ajuntament una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció de l’adequació  
de  l’activitat  de  planxisteria,  ubicada  al  número  xxx del  carrer  Santa Bàrbara 
d’aquest municipi, a la Llei 3/1998, de conformitat amb allò que preveu la 
disposició transitòria primera paràgraf tercer, quedant subjecte a permís municipal 
ambiental municipal (tipus B) d’aquesta població. 

 
Tot seguit es va procedir a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el 
seu Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de 
maig (RIIA), així com l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 

 
En data 9 de desembre de desembre de 2004, l’arquitecta tècnica municipal, Sra. 
Marta Serra Oriach, va lliurar el certificat de compatibilitat urbanística del projecte amb 
la normativa vigent al municipi, segons consta al certificat del secretari, de data 16 de 
desembre. 

 
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal durant 20 i 10 dies 
respectivament, sense que es presentés cap al·legació, segons consta al certificat del 
secretari, de data 11 de gener de 2005. 

 
En data 12 de gener de 2005, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es va donar trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme 
perquè emetés l’informe preceptiu, en el termini d’un mes. Tanmateix es requerí el seu 
pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre 
la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació presentada. 

 
En data 5 de maig de 2005, l’enginyer municipal, Sr. Lluís García Juli, emet informe en 
el que expressa que, un cop examinat el projecte i demés documentació tècnica 
presentada, i atenent a que de les característiques de l’activitat esmentada, entén que 
l’activitat no ha de suposar l’increment de cap repercussió mediambiental per sobre de 
les que existeixen en aquest moment ni cap efecte additiu significatiu de l’entorn. 
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En data 10 de maig de 2005, es rep l’informe preceptiu favorable, emès  pel Consell 
Comarcal del Maresme, que no presenta discrepàncies apreciables amb el de 
l’enginyer tècnic municipal, la qual cosa fa innecessària l’emissió d’un ulterior informe 
en els termes previstos en l’art. 29,1 de l’OA. 

 
 

Del contingut d’ambdós informes es desprèn que no existeix cap obstacle legal que 
impedeixi al Sr. Ramon Pou Coll, l’exercici de l’activitat de planxisteria, ubicada al 
carrer Santa Bàrbara, xx, d’aquest municipi, per a la qual es demanà la llicència 
ambiental municipal (tipus B), que va donar lloc al present expedient, amb les 
determinacions, però, que després es diran. 

 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada, a tenor de la delegació de competències efectuada per l’alcalde mitjançant 
resolució número  40/2003  de  17  de  juny,  de  conformitat amb  la  proposta de  la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir al Sr. Ramon Pou Coll l’adequació de l’activitat de planxisteria, 
ubicada al número xx del carrer Santa Bàrbara d’aquest municipi, a la Llei 3/1998, de 
conformitat amb allò que preveu la disposició transitòria primera paràgraf tercer. 

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

 
Les del projecte tècnic visat núm. 91750 de data 21 de setembre de 2004, de les quals 
se’n detallen, entre d’altres, les següents: 

 
1. La instal·lació elèctrica estarà feta d’acord amb el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 
2. Disposició d’enllumenat d’emergència i senyalització. 
3. Totes les màquines estaran separades 40 cm. de les parets, i es disposaran 

damunt de suports antivibratoris. 
4. El local estarà aïllat acústicament. 
5. Els gasos volàtils s’evacuaran per una xemeneia previ tractament per un 

grup filtre-extractor-filtre. 
6. Totes les operacions de pintura es portaran a terme en la cabina de pintura. 
7. Disposició d’extintors d’incendi (2 de CO2 i 1 de pols polivalent) 
8. Els olis s’emmagatzemaran en recipients estancs i seran retirats per una 

empresa especialitzada. 
9. Tots els residus sòlids originats en el taller seran retirats per una empresa 

especialitzada. 
 

Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal: 
 

10. 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. 

11.  L’emmagatzematge màxim de dissolvents es limitarà al declarat al projecte. 
 

Les proposades per l’enginyer municipal: 
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12.  Compliment del Decret 147/1987 de 31 de març pel que es regula l’activitat 
industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles 
automòbils. 

13.  La instal·lació d’aire comprimit acomplirà amb el Reglament d’Aparells a 
Pressió i demés normatives que el complementen. 

14.  Els mitjans d’extinció estaran senyalitzats. 
15.  L’horari de l’activitat serà, com a màxim, de les 8 a les 20 hores. 
16. Restarà rigorosament prohibit fer abocaments de residus i deixalles de 

qualsevol tipus de producte utilitzat en el taller a la xarxa de clavegueram. 
17.  Es farà recollida selectiva de plàstics, paper i cartró. 
18.  Es disposaran recipients estancs per a emmagatzemar els draps i residus 

bruts fins la seva retirada per empresa especialitzada. 
19.  S’instal·laran rètols de “Prohibit fumar”. 
20.  La càrrega de bateries es farà pel damunt del volum considerat com a 

perillós, i en zona ben ventilada. 
21. Els productes fàcilment combustibles o inflamables (llaunes d’oli, draps, 

pintures, dissolvents, etc.) es guardaran dintre d’armaris metàl·lics. 
22. Insonorització total o parcial del local, segons convingui, si els sorolls 

transmesos als habitatges veïns superen en més de 3 dBA el soroll de fons. 
23.  Insonorització específica del compressor disposant-lo dintre d’una campana 

aïllant  acústica  si  els  sorolls  transmesos  pel  mateix  superen  els  límits 
admissibles. 

24.  Restarà totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de treballs a la via pública i 
es tindrà cura de mantenir-la sempre neta de taques de greix. 

25. La xemeneia d’evacuació dels gasos s’elevarà l’alçada necessària per no 
causar molèsties per olors al veïnatge. 

26.  Compliment de les vigents Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball. 
27. Simultàniament  amb  la  petició  de  l’acta  de  comprovació  s’hauran 

d’acompanyar els següents documents: 
 

- Certificat de posta en funcionament de les instal·lacions de protecció 
contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i signat per tècnic 
competent i/o contracte de manteniment dels medis d’extinció per 
empresa autoritzada. 

 
- Còpia del registre industrial de l’activitat o, en el seu defecte, de la 

sol·licitud efectuada   davant   del   Departament   d’Indústria   de   la 
Generalitat. 

 
- Còpia de document acreditatiu d’estar donat d’alta davant de la Junta 

de Residus com a centre productor de residus. 
 

- Còpia del Contracte amb una empresa autoritzada per la Junta de 
Residus del departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya per a la recollida dels olis, bateries i demés elements i 
residus que s’originin en el taller. 

 
- Certificat tècnic acreditatiu de que es reserva el 50% de la superfície 

construïda lliure d’instal·lacions fixes per a permetre l’aparcament, tal 
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com  s’exigeix  a  l’article  23,  punt  9.3.c  de  les  vigents  Normes 
Subsidiàries. 

 
- Legalitzacions  de  les  instal·lacions  sotmeses  a  reglamentacions 

específiques efectuades davant del Departament d’Indústria de la 
Generalitat o, si s’escau, davant d’una Entitat d’Inspecció i Control. 

 
- Certificat de mesurament de l’aïllament acústic brut de l’activitat en els 

locals receptors veïns adjacents a l’activitat i a l’exterior, signat per 
tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. 

 
- 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. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les 
mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als informes tècnics 
municipals i a les disposicions normatives d’aplicació. 

 
QUART.- Per obtenir l’acta de control favorable, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en el termini màxim 
de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud s’acompanyarà el certificat del tècnic 
director de l’execució del projecte que acrediti l’adequació de l’activitat i de les 
instal·lacions a la llicencia ambiental atorgada. 

 
SISÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, s’hagin de 
fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular haurà de 
comunicar-ho  a  l’Alcalde,  amb  cinc  dies  d’antelació,  indicant-ne  la  durada  i  les 
mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per 
a l’entorn, persones i béns, sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics 
que designi l’Ajuntament. 

 
SETÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls periòdics 
cada quatre anys, el primer comptat a partir de l’atorgament de la llicència i, la resta, 
quatre anys desprès de la realització de la corresponent revisió. 

 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós tràmits 
hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de control i la 
següent no podran transcórrer més de vuit anys. 

 
VUITÈ.-  La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular 
de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu 
cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 

 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels 
supòsits previstos a la Llei . 
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NOVÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts - 
inicial i periòdic - l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a 
l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, 
d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’OA,  així  com  a  les  inspeccions 
periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, 
accidents greus i de protecció de la salut. 

 
DESÈ.- Notificar la present resolució al titular de la llicència, a la resta d’interessats i al 
Consell Comarcal del Maresme. 

 
ONZÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 

 
DOTZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc adequat i 
visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat. 

 
TRETZÈ.- Aprovar les taxes municipals per un import de 230 euros. 

 
8.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L’AMPA DEL CEIP MISERICÒRDIA 

 
Sol·licitada per l’associació de pares i mares del CEIP Misericòrdia una ajuda 
econòmica per col·laborar en les despeses derivades de l’organització d’activitats en 
aquest centre educatiu i tenint en compte allò que es disposa en els arts. 118 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 
Atès que, 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’Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir una subvenció de 1.240 € a l’associació de pares i mares del 
CEIP  Misericòrdia en  concepte de  col·laboració en  les  activitats organitzades en 
aquest centre educatiu, durant els mesos de setembre a desembre de 2005. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del pressupost 
ordinari, RC número 220050009171. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de Servei de les Corporacions Locals, la 
subvenció a la qual es refereix aquest acord és lliurement revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i 
no es pot al·legar com a precedent. 

 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’EMPRESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. 
(UNIPERSONAL)   PER A LA PUBLICACIÓ DE L’OBRA “DIETARI DE MARIÀ 
SERRA FONT”, PRIMER TÍTOL DE LA  COL·LECCIÓ ”ESTUDIS DE PATRIMONI 
LOCAL” 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar esta duent a terme un projecte de publicació 
d’una col·lecció de treballs que té com a finalitat la difusió d’estudis realitzats sobre 

12 



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 

 

 

 
 
 

història i elements del patrimoni del municipi en els seus diferents àmbits: documental, 
arquitectònic, artístic, etc. 

 
Atès que també són objecte de publicació estudis d’elements patrimonials de 
particulars, per exemple fons documentals, amb la finalitat de donar-los a conèixer i 
recuperar la memòria històrica del municipi. 

 
Atès que sota la col·lecció “Estudis de Patrimoni Local”, els equipaments municipals 
volen difondre el seu patrimoni. L’Arxiu Municipal, en la seva funció de recuperar, 
protegir i promoure la divulgació i coneixement del patrimoni documental de Canet de 
Mar,  participa activament en aquest projecte de publicació i forma part del Consell de 
Redacció. 

 
Atès que l’empresa AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. 
(UNIPERSONAL) ACESA ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de signar un conveni de 
col·laboració aportant finançament per al projecte esmentat. 

 
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 i signar el conveni de col·laboració amb ACESA el text del qual és 
el següent: 

 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’EMPRESA 
AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (UNIPERSONAL)  (ACESA) PER A LA 
PUBLICACIÓ DE L’OBRA “DIETARI DE MARIÀ SERRA FONT” , PRIMER TÍTOL DE LA 
COL·LECCIÓ ”ESTUDIS DE PATRIMONI LOCAL” 

 
...............,  ... de ..................... de 2005 

 
R E U N I T S: 

 
D’una part, el Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde-president i el Sr. Òscar Figuerola i Bernal, 2n 
Tinent alcalde de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar  amb NIF xxxxx  i domicili al carrer 
ample, 11 de Canet de Mar. 

 
D'una  altra  part,  el  Sr.  Lluís  Serra  i  Serra,  director  general  d'Autopistas,  Concesionaria 
Española,  S.A.  (Unipersonal),  en  endavant  ACESA,  amb  NIF  xxxxx  i  domicili  a 
Barcelona, Av. Parc Logístic, 12-20,; 

 
M A N I F E S T E N : 
1. Que l’Ajuntament de Canet de Mar impulsarà la publicació  de l’obra “Dietari de Marià Serra 
Font”,  primer títol de la Col·lecció “Estudis de Patrimoni Local”, durant el segon semestre de 
l’any 2005. 

 
2. Per la seva part,  ACESA és una empresa gestora de vies d’alta capacitat en règim de 
concessió administrativa amb voluntat d’integrar-se en el territori per on discorren, col·laborant 
en el seu  desenvolupament, tant pel que fa a l’economia, la demografia com també el medi 
ambient i la cultura. D’acord amb aquesta  voluntat,  ACESA  està disposada a col·laborar com 
a patrocinador de la publicació d’aquest llibre. 
En base a l’anteriorment exposat, ambdues parts convenen en atorgar el present conveni amb 
subjecció a les següents 
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CLÀUSULES 
 

Primera.- L’Ajuntament de Canet de Mar,  impulsarà de l’obra “Dietari de Marià Serra Font”, 
primer títol de la Col·lecció “Estudis de Patrimoni Local”, durant el segon semestre de l’any 
2005. 

 
Segona.- La col·laboració d’ACESA tindrà caire econòmic i consistirà en una aportació finalista 
dinerària per import de 5.000 €, que serà ingressada a l’Ajuntament de Canet de Mar. Una 
vegada fet efectiu l’ingrés, aquest lliurarà a ACESA el corresponent document acreditatiu del 
pagament. 

 
Tercera.- L’Ajuntament de Canet de Mar accepta l’aportació econòmica concedida per Acesa i 
es compromet a destinar-la en la seva totalitat a l’exclusiva finalitat de  finançament de projecte 
editorial de referència. 

 
Quarta.-  L’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  farà  constar  la  col·laboració d’Acesa  en  aquest 
projecte en totes i cadascuna de les seves comunicacions sobre el mateix. 

 
Cinquena.- Si ACESA ho considerés necessari, l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a 
lliurar-li els documents corresponents que en dret procedeixin per tal d’acreditar la efectiva 
realització de l’activitat patrocinada i la participació privada en el finançament esmentat als 
efectes d’aplicació d’allò previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
I en prova de conformitat, les  dues parts signen el present conveni per duplicat i en el lloc i 
data ut supra. 
L’Alcalde, Joaquim Mas i Rius 
El Tinent alcalde de Cultura, Òscar Figuerola i Bernal 
Per ACESA, Lluís Serra i Serra” 

 
SEGON .- Facultar l’alcalde i el regidor per signar tots els documents que siguin 
necessaris en relació aquesta proposta. 

 
10.- APROVACIÓ CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE PINEDA PER A LA CESSIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ CENTENARI DE JOAN COROMINES 

 
Atès que en aquest any 2005 se celebra el centenari del naixement del lingüista Joan 
Coromines (Barcelona 1905 – Pineda de Mar 1997). 

 
Atès que l’Ajuntament de Pineda de Mar i la Fundació Tharrats, amb el suport de la 
Fundació Pere Coromines,   han elaborat una exposició titulada “Centenari de Joan 
Coromines”. 

 
Atès que l’Àrea de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Canet de Mar està 
interessada a mostrar aquesta exposició a la població a la Sala Municipal 
d’Exposicions. 

 
Vist el conveni a signar entre l’Ajuntament de Pineda de Mar i l’Ajuntament de Canet 
de Mar per poder dur a terme la cessió d’aquesta exposició, el qual es transcriu a 
continuació: 

 
“A Pineda de Mar, el dia 26 de setembre de 2005 
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REUNITS: 

D’una banda, 

Joan Morell i Comas, com a alcalde president de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb NIF 
xxxxxx amb seu a la plaça de Catalunya, 1, de Pineda de Mar. 

 
I d’altra, 

 
Joaquim Mas i Rius, com a alcalde president de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF 
xxxxxx, amb seu al carrer ample, 11, de Canet de Mar. 

 
Ambdues parts compareixen en nom i representació de les entitats esmentades i es coneixen 
mútuament la capacitat legal suficient per a la signatura d’aquest conveni, respecte del qual 

 
EXPOSEN 

 
Que l’any 2005 es compleix el centenari del naixement del lingüista Joan Coromines i Vigneaux 
(Barcelona, 1905 – Pineda de Mar, 1997). 

 
Que per commemorar degudament aquesta efemèride i per iniciativa de l’Ajuntament de Pineda 
de Mar i de la Fundació Tharrats, amb el suport de la Fundació Pere Coromines, s’ha produït 
l’exposició titulada “Centenari de Joan Coromines”, formada per 14 plafons de paper fotogràfic 
laminat i foam de 10 mm (11 d’1,40 x 2,00 m i 3 d’1,40 x 1,00). 

 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar desitja mostrar l’esmentada exposició a la població de 
Canet de Mar durant el període de l’1 al 15 d’octubre de 2005. 

 
En conseqüència, les dues parts 

 
ACORDEN: 

 
Subscriure el present conveni, que quedarà definit per les clàusules següents: 

 
1.   L’Ajuntament de Pineda de Mar rebrà de l’Ajuntament de Canet de Mar, la quantitat de 

cinc-cents euros (500 euros), en concepte de cessió temporal de l’exposició. El 
pagament d’aquesta quantitat es farà efectiu prèviament a la formalització per ambdues 
parts del present conveni, mitjançant transferència bancària al compte 2100 3112 11 
2200000732 de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 

 
2.   L’Ajuntament de Canet de Mar tindrà dret a exhibir l’exposició titulada “Centenari de 

Joan Coromines”, durant el període de l’1 al 15 d’octubre de 2005 a la Sala municipal 
d’Exposicions situada a la Plaça dels Americanos, s/n de Canet de Mar. 

 
3.   L’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  es  responsabilitzarà  pel  seu  compte  de  recollir 

l’exposició a la Sala Municipal d’Exposicions de Pineda de Mar i de retornar-la, com a 
més aviat millor, en perfecte estat, mitjançant transport adequat, a l’Ajuntament de 
Pineda de Mar. 

 
4.   L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet, si s’escau, a assumir les despeses que 

ocasioni la reparació dels desperfectes que s’ocasionin a l’exposició durant el període 
sol·licitat. 
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5.  la vigència del present contracte quedarà extingida un vegada s’hagi retornat a 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, en perfecte estat, l’exposició “Centenari de Joan 
Coromines”. 

 
6.   Ambdues parts es comprometen a solucionar de mutu acord qualsevol diferència que 

pogués sorgir sobre la materialització d’aquest conveni. En cas contrari, se sotmetrien 
a la superior actuació dels tribunals de Justícia de Barcelona. 

 
I perquè consti, se signa el present conveni a Pineda de Mar, el 26 de setembre de 2005.” 

 
Es per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la signatura d’aquest conveni per a la cessió de l’exposició 
“Centenari de Joan Coromines” per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per als dies 1 a 15 d’octubre de 2005. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Pineda de Mar per a l’efecte 
oportú. 

 
11.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL SUPORT ALS PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al qual 
l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 

 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 14 de juliol del 2005  mitjançant el qual s’aprova l’actualització per 
al 2005 del conveni marc en matèria de suport als projectes de desenvolupament dels 
serveis socials d’atenció domiciliaria , pel qual se’ns concedeix un suport econòmic de 
2.000 €. 

 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Que la Junta de Govern com a òrgan competent de l’ens local en acord de 
data 28 de setembre 2005 ha acceptat l’annex 2005 on es contenen els ajuts 
econòmics atorgats en el marc de la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
per a la realització d’activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – any 
2005 així com la resta d’actuacions sense contingut econòmic a desenvolupar en 
relació al suport ofertat en el 2005 per l’Area de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i 
en la resolució de concessió. 

 
 

SEGON.- Que no s’ha rebut cap altre ajut amb la mateixa finalitat. 
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TERCER.-  Que  es  declara  el  compromís  d’aquest  ens  local  de  comunicar  a  la 
Diputació de Barcelona qualsevol altre ajut que obtingui en un futur amb la mateixa 
finalitat, d’acord amb l’establert en la referida convocatòria i amb la normativa vigent. 

 
12.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE SALUT PUBLICA I CONSUM DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL SUPORT DE COLÒNIES CONTROLADES 
DE GATS EN ÀMBITS URBANS. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al qual 
l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 

 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant el qual s’aprova l’actualització per al 2005 del conveni marc en 
matèria de Salut Pública, pel qual sen’s concedeix un suport econòmic de 500 €. 

 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Que la Junta de Govern com a òrgan competent de l’ens local en acord de 
data 28 de setembre 2005 ha acceptat l’annex 2005 on es contenen els ajuts 
econòmics atorgats en el marc de la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
per a la realització d’activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – any 
2005 així com la resta d’actuacions sense contingut econòmic a desenvolupar en 
relació al suport ofertat en el 2005 per l’Area de Salut Pública i Consum de la Diputació 
de Barcelona, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la 
convocatòria i en la resolució de concessió. 

 
SEGON.- Que no s’ha rebut cap altre ajut amb la mateixa finalitat. 

 
TERCER.-  Que  es  declara  el  compromís  d’aquest  ens  local  de  comunicar  a  la 
Diputació de Barcelona qualsevol altre ajut que obtingui en un futur amb la mateixa 
finalitat, d’acord amb l’establert en la referida convocatòria i amb la normativa vigent. 

 
13.- ACCEPTACIO SUBVENCIO DE L’AREA DE SERVEI DE PROMOCIO DE 
POLITIQUES D’IGUALTAT D0NA-HOME DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA PEL 
SUPORT A LES POLITIQUES LOCAL D’IGUALTAT. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener del 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 al qual 
l’ajuntament de Canet de Mar va presentar les seves propostes. 

 
Atès que  hem rebut notificació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 14 de juliol del 2005  mitjançant el qual s’aprova l’actualització per 
al 2005 del conveni marc en matèria de polítiques d’igualtat home-dona, pel qual sen’s 
concedeix un suport econòmic de 708 €. 

 
Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Que la Junta de Govern com a òrgan competent de l’ens local en acord de 
data 28 de setembre 2005 ha acceptat l’annex 2005 on es contenen els ajuts 
econòmics atorgats en el marc de la Convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
per a la realització d’activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – any 
2005 així com la resta d’actuacions sense contingut econòmic a desenvolupar en 
relació al suport ofertat en el 2005 per l’Area d’igualtat i ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i 
en la resolució de concessió. 

 
SEGON.- Que no s’ha rebut cap altre ajut amb la mateixa finalitat. 

 
TERCER.-  Que  es  declara  el  compromís  d’aquest  ens  local  de  comunicar  a  la 
Diputació de Barcelona qualsevol altre ajut que obtingui en un futur amb la mateixa 
finalitat, d’acord amb l’establert en la referida convocatòria i amb la normativa vigent. 

 
14.- 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 Duat                                                             Joaquim Mas i Rius 
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