
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 10 DE MAIG DE 2006 

 
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: 21.50 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Llicències d’obres 
5) Adjudicació concessió domini públic com a finançament d’obra pública 
6) Incoació expedient de contractació per a la redacció del projecte i 

direcció facultativa de les obres d’ordenació de la coberta de 
l’aparcament subterrani de la riera Gavarra, 4-14. 

7) Incoació expedient de contractació asfaltatge diversos carrers 



  

8) Aprovació pla de vacances 2006 
9) Adhesió conveni de col.laboració per a la prevenció de residus 

municipals 
10) 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 
3 de maig de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 3325 a 3623 ambdós inclosos,  de la relació núm. 16/06 del 
pressupost ordinari de la corporació segons  relació adjunta i  
 
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 
General  pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 16/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 46.099,94 Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 10 de maig de 2006, per import de 
119.533,23 EUR, corresponent a la relació 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 2006, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de març de 2006. 
 
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 l’alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 



  

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses  de data 10 de maig de 2006, per 
import de 119.533,23 EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006. 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SERVEI CATALA DE SALUT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) A LA RIERA GAVARRA 
NÚMERO 6. 
   
Vista la instància presentada pel senyor Jorge Batesteza Penna, Gerent 
d’Infrastructures de l’Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, amb la qual sol·licita llicència d’obres per a la 
construcció d’un centre d’assistència primària –CAP- a la Riera Gavarra número 
6, demanant igualment l’exempció de taxes i impostos. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte-tècnic municipal de data 10 d’abril de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“En referència al sol·licitud de llicència d’obres per a al construcció d’un CAP en 
una parcel·la d’equipaments que queda recollida en la Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de Canet de Mar del Sistema d’Equipaments Públics, i per 
tal de valorar tècnicament el document de Projecte Bàsic, s’emet el següent 
informe: 
 
Cal aclarir el núm. de policia assignat al solar on s’ubica el Centre d’Assistència 
Primària que finalment haurà d’identificar-se amb el núm. 6. 
 
Havent consultat les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 13 de 
febrer de 1991, i la seva Modificació Puntual del Sistema d’Equipaments Públics, 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 
28 de juliol de 2005, es constata que la finca ve qualificada amb clau B7, inclosa 
dins del sistema d’equipaments i dotacions públics, destinat a Centre 
d’Assistència Primària. 
 
Dita Modificació fixa una tipologia d’edificació aïllada excepte en la part que 
confronti amb parets mitgeres existents que quedin vistes, amb una ocupació 
màxima del 80% sobre un solar de 1099,93 m2, una edificabilitat neta sobre 
parcel·la de 2 m2sostre/m2sòl, una alçada de 10 m corresponent a PB+2PP i ús 
sanitari. 
 
El projecte presentat s’ajusta als paràmetres urbanístics d’aplicació pel que fa a 
l’ocupació, ús i edificabilitat. 
 
Però en referència a l’alçada reguladora màxima entenem com a important 
assenyalar que s’hauria de justificar pel tècnic redactor que el seu punt 



  

d’aplicació ve definit des de el punt mig de façana principal que confronta amb la 
plaça de nova creació i grafiar el diedre que conforma aquesta alçada i el 
pendent màxim del 30%. Ja que es rebassa per alguns elements tècnics 
d’instal·lacions, elements que són necessaris donada la dificultat tècnica 
d’execució d’aquest tipus d’edifici d’equipaments. 

 
El cos més desfavorable seria el situat a l’alçat Sud amb la Riera Gavarra. 
 
Caldrà completar el document amb la presentació del Projecte Executiu així com 
l’Assumeix de la Direcció d’Obra”. 

 
 Atès l’arquitecta redactadora de l’obra, Conxita Balcells Blesa presenta en data 
8 de maig de 2006, aporta la documentació requerida pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès per l’arquitecte-tècnic municipal manifestant que: 
 

“Com a continuació de l’informe emès per aquests Serveis Tècnics a data 
10.04.06 i a la vista de la nova proposta realitzada pel tècnic redactor en 
referència a la justificació de ajustar els volums a la alçada reguladora de 10,00 
ml. 
 
Es constata que en aquesta nova proposta, l’alçada quedarà més ajustada, 
sobretot en el cos més desfavorable situat a l’alçat Sud amb la Riera Gavarra, tot 
i la dificultat d’encaixar els elements tècnics d’instal·lacions per aquest tipus 
d’edifici. 
 
Per altra banda recordar que caldrà completar el document amb la presentació 
del Projecte Executiu on es reflecteixi la nova proposta, així com l’Assumeix de 
la Direcció d’Obra, abans del començament de les obres”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 8 de maig de 
2006, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades pel Sr. Jorge Batesteza Pena, en nom i 
representació del Servei Català de la Salut, de la Generalitat de Catalunya, per 
tal d’obtenir llicència municipal d’obres per a la construcció d’un Centre d’Atenció 
Primària (CAP), a la Riera Gavarra, 6, de Canet de Mar, s’emet informe a partir 
dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 6/3/2006, registrat d’entrada amb el núm. 1387,  el 
Sr. Jorge Batesteza Pena, en nom i representació del Servei Català de la Salut, 
de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per a la construcció 
d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), a la Riera Gavarra, 6, de Canet de 
Mar, de conformitat amb el projecte tècnic bàsic redactat per l’arquitecta Sra. 
Conxita Balcells Blesa. 
 
2n.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 



  

data 16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 

 
3r.- El tècnic municipal ha emès, en data 26/4/2006, informe favorable sobre la 
concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta 
plenament a les prescripcions tècniques legalment establertes, recordant 
tanmateix que cal la presentació del Projecte Executiu i l’Assumeix de Direcció 
d’obra. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  La legislació aplicable és la següent: 
 

- arts. 179 i següents del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme; 

- arts. 77 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS); 

- art. 70 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC). 
 
Segon.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 179 del 
Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en 
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les 
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del 
subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, ha d’anar documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic 
(art. 75.2 ROAS) en 3 exemplars juntament amb la còpia de les altres 
autoritzacions relacionades amb l’actuació que, eventualment, hagin atorgat 
altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
L’art. 4 de la LOE defineix el projecte com el conjunt de documents mitjançant 
els quals es determinen les exigències tècniques de les obres d’edificació. El 
projecte haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d’acord amb 
les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 
 
Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 
75.2 i 4 ROAS, s’han d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 



  

TRLS92, art. 180.2 TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el termini de dos mesos des de 
la seva sol·licitud (art. 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud 
(art. 71 LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixin per a esmenar 
les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 81.1 ROAS) així com el termini 
establert a la corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes 
preceptius d’altres administracions públiques. 

 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la 
resolució expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del 
silenci administratiu, segons els casos, sense que, segons disposa l’art. 43.5 
LRJPAC modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sigui necessari sol·licitar la 
certificació d’acte presumpte. D’acord amb la nova redacció de l’esmentat art. 
43.5 LRJPAC, per evitar que es produeixin els efectes del silenci administratiu 
no és suficient que es dicti la resolució en el termini de dos mesos, sinó que cal 
també que la notificació es faci efectiva en el susdit termini de dos mesos. 
 
La resolució que recaigui, a més de ser notificada al titular i als interessats a 
l’expedient en la forma que preveu la LRJPAC, haurà de ser inserida al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Un cop atorgada la llicència i abans d’iniciar-se les obres, l’Ajuntament haurà de 
fixar, si s’escau, sobre el terreny, les alineacions i rasants (art. 89.4 ROAS). Les 
obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic aprovat i de conformitat 
amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS). Si durant la 
realització de les obres fos necessari introduir variacions en el projecte aprovat, 
s’ha de distingir entre les modificacions substancials, les quals requereixen 
sol·licitar una nova llicència, i les alteracions que no tinguin aquest caràcter, les 
quals únicament precisen la comunicació prèvia prevista en els articles 96 i 97 
ROAS. Segons l’art. 85.3 ROAS, s’entén que hi ha modificació substancial quan 
es tracta d’actuacions de les incloses en l’art. 75.2 ROAS o bé quan la normativa 
urbanística o de caràcter local les atorgui aquest caràcter substancial (85.2 i 3 
ROAS). Una vegada finalitzades les obres, el constructor ha de fer entrega de 
l’obra al promotor, perquè procedeixi a la recepció de l’obra. La recepció de 
l’obra es consigna en una acta en la qual segons disposa l’art. 8 LOE, s’ha de fer 
constar les parts intervinents, el certificat final d’obra subscrit pel director de 
l’obra i el director de l’execució amb especificació de la seva data, el cost final de 
l’execució, la declaració de recepció de l’obra sense o amb reserves i les 
garanties que s’exigeixin al promotor per assegurar les seves responsabilitats. El 
projecte tècnic, l’acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d’edificació i la documentació relativa a les instruccions 
d’ús i de manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, constitueixen el Llibre 
de l’edifici, el qual ha de ser lliurat als usuaris finals de l’edifici (art. 7 de la LOE i 
art. 25 de Lha). 
 
Cinquè.- Al projecte de referència es contempla la construcció d’un CAP, el qual 
queda subjecte a la regulació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció 
Integral de l’Administració i, en conseqüència, a l’obtenció de la llicència 
ambiental municipal, segons el que disposa l’Ordenança Reguladora de la 
Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i les 
Instal·lacions.  
L’article 77.4 ROAS estableix que en cap cas s’ha d’atorgar la llicència d’obres 
sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l’activitat. El bé jurídic 



  

protegit és, doncs, el fet que no es concedeixi una llicència d’obres incompatible 
amb el planejament. 

 
En aquest cas, el planejament del municipi, recollit a les Normes Subsidiàries de 
Planejament, constata que la finca objecte del projecte està inclosa dins del 
sistema d’equipaments públics. 
 
D’altra banda, i atès que el sol·licitant és una administració pública, i que 
aquesta ja ha sol·licitat també l’obtenció de la llicència municipal ambiental, els 
poders públics, en aquest cas l’Ajuntament de Canet de Mar, en ares de 
l’eficàcia i ponderant la urgència de l’obra, es pot plantejar excepcionar la norma, 
sense perjudici de que renunciï a qualsevol tipus d’indemnització que se li pugui 
reclamar per possibles danys derivats de la concessió de la llicència d’activitat 
amb posterioritat a la llicència d’obres. 
 
Sisè.- Consta a la sol·licitud de llicència una petició d’exempció de taxes i 
impostos. Pel que fa la taxa de tramitació, aquesta s’haurà d’abonar, atès que la 
tramitació de l’expedient suposa unes despeses que cal abonar en tot cas. 
Pel que fa l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO), l’article 103.2.a del Reial 
decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
estableix el següent: 

 
Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno 
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 
Per tant, se sotmetrà al Ple de l’Ajuntament, del proper 25 de maig d’enguany, 
l’aplicació de la bonificació sol·licitada. 
 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han observat la resta de requisits 
legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres per a la construcció d’un Centre d’Atenció 
Primària (CAP), a la Riera Gavarra, 6, de Canet de Mar, sol·licitat pel Sr. Jorge 
Batesteza Pena, en nom i representació del Servei Català de la Salut, de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 8 de maig de 
2006”.  

 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’un centre d’assistència primària 
(CAP) a la riera Gavarra número 6,  d’acord al projecte bàsic de l’arquitecta 
Conxita Balcells Blesa, 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 l’arquitecte-tècnic 
municipal. 
  
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de sis mil nou-cents 
catorze euros amb cinquanta cèntims (6.914,50 €). 
  
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta mil cinc-cents sis euros amb vint-i-tres 
cèntims (70,506,23 €) pendent de la liquidació definitiva a resultes de l’aplicació 
de bonificació, si s’escau, pel proper Ple de l’Ajuntament a celebrar. 
 
QUART.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de trenta-cinc mil dos-cents 
cinquanta-tres euros amb onze cèntims (35.253,11 €) en concepte de fiança 
pels valors urbanístics en risc i l’import de dos mil quatre-cents seixanta-un 
euros amb deu cèntims (2.461,10 €) en concepte de fiança pels residus de la 
construcció .Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat.  
 
CINQUÈ.-  De conformitat amb l’informe tècnic, abans del començament de les 
obres s’haurà de presentar i verificar el projecte executiu el qual incorporarà les 
esmenes presentades per l’arquitecta redactora del projecte. 
 
5.- ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC COM A FINANÇAMENT 
D’OBRA PÚBLICA 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 324 de data 12 d’abril de 2006, es 
va resoldre incoar expedient de contractació mitjançant concurs per 
procediment obert i tramitació urgent per a la concessió de domini públic sobre 
una porció de l’equipament públic del sector U5-b de Canet de Mar, com a 
finançament de l’obra pública consistent en la urbanització de tot l’equipament, i 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
contractació. 



  

 
Atès que en el DOGC núm. 4621, de data 26 d’abril de 2006, així com en el 
BOP núm. 89 de data 14 d’abril de 2006, s’ha publicat l’aprovació de l’esmentat 
plec de clàusules exposant-lo a informació pública per un termini de 20 dies de 
conformitat amb el que disposa l’article 277.1 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. 
 
Atès que en el BOP núm. 89, de data 14 d’abril de 2006, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 8 de maig de 2006, ha acordat 
proposar a la Corporació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa Transport 
Sanitari de Catalunya, SL, únic licitador presentat i que segons l’informe emès 
per l’enginyer municipal, Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, en data 4 de maig de 2006, 
la seva plica s’ajusta a les exigències del plec de clàusules administratives 
particular. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb la proposta de la regidoria d’obres i serveis i via pública, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a la concessió de domini públic 
sobre una porció de l’equipament públic del sector U5-b de Canet de Mar, com 
a finançament de l’obra pública consistent en la urbanització de tot 
l’equipament, a l’empresa Transport Sanitari de Catalunya, SL, de conformitat 
amb el plec de clàusules administratives, particulars i la seva plica, en especial 
pel que fa a les millores ofertades que s’accepten. 
 
SEGON.- La present adjudicació resta condicionada suspensivament a la 
presentació per part de l’adjudicatària, en el termini dels cinc dies hàbils 
subsegüents a la recepció de la corresponent notificació d’aquest acord, de la 
certificació administrativa expedida per l’òrgan competent, acreditativa de 
trobar-se al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, en els termes de l’article 79.2.b) in fine del TRLCAP. 
 
TERCER.- Requerir el concessionari perquè en el termini de quinze dies hàbils 
després de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia 
definitiva, xifrada en 9.760,44.- €, equivalent al 4% de l’import màxim del 
projecte, tot advertint-lo que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta. 
 
QUART.- Disposar el retorn a tots els licitadors de la garantia provisional de 
4.880,22 €, equivalent al 2% del pressupost establert com a base de licitació, 
dipositada a la Caixa de la Corporació. Així mateix, i pel que fa a la 



  

documentació que acompanya a les proposicions, serà retornada una vegada 
hagin transcorregut els terminis per a la interposició de recursos. 
 
CINQUÈ.- Citar el concessionari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 
a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
SISÈ.- El concessionari estarà obligat a utilitzar l’equipament públic 
exclusivament per a l’ús per al qual es concedeix, amb plena submissió a les 
instruccions que, en el seu desenvolupament, pugui impartir l’Ajuntament 
concedent, a més de mantenir en bon estat de conservació la porció del domini 
públic objecte de la concessió i a revertir-la, al finalitzar aquesta, fent-se càrrec 
de la totalitat de les despeses de manteniment, conservació i neteja.  
 
SETÈ.- El concessionari no pot alterar l'objecte de la concessió, sense prèvia 
autorització municipal, haurà de permetre i facilitar les inspeccions que acordi 
l’Ajuntament concedent, així com de les obres i les instal·lacions, deixar lliures i 
vacus, a disposició de l’Ajuntament concedent, els béns objecte de la 
concessió, en ocasió de la seva extinció, en els terminis establerts i no 
transmetre o arrendar a tercers els béns afectes a concessió durant la seva 
vigència sense posar-ho prèviament en coneixement de l'Ajuntament. 
 
VUITÈ.- El concessionari haurà de complir la normativa i les disposicions 
aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el 
treball i, en el seu cas, vetllar per tal que les acompleixi el subcontractista. 
 
NOVÈ.- El concessionari haurà de complir el termini d’execució total del 
contracte i dels terminis parcials fixats per l’Ajuntament. Si arribat qualsevol dels 
terminis fixats el concessionari hagués incorregut en mora per causes a ell 
imputables, l’Ajuntament podrà optar entre la resolució del contracte o la 
imposició de penalitzacions econòmiques. Les penalitzacions s’aplicaran 
segons la quantia determinada en el paràgraf primer de l’art. 95.3 del TRLCAP. 
La pèrdua de la garantia o dels imports de les penalitzacions, no exclou la 
indemnització per danys i perjudicis a l’Ajuntament deguts al retard del 
concessionari. Si el retard es produeix per raons no imputables al concessionari 
serà aplicable allò previst a l’article 96.2 TRLCAP. En tot cas, la constitució en 
mora del concessionari no requerirà ni la interpel·lació ni la intimació prèvia per 
part de l’Ajuntament. 

 
DESÈ.- Quan per imperatius de les obres sigui necessari realitzar talls o 
desviacions del trànsit, es notificarà a la policia local amb 48 hores d’antelació, 
indicant les dates de l’actuació, la durada prevista i els trams afectats. Així 
mateix, s’habilitaran itineraris alternatius de forma que la incidència en el trànsit 
sigui la mínima possible. De la mateixa manera s’actuarà en cas de possibles 
talls de subministrament.  
 
ONZÈ.- El concessionari està obligat a instal·lar a la seva costa, els rètols i 
cartells anunciants de les obres, així com els senyals que calgui per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 



  

possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com 
als seus límits i immediacions. Tots aquests cartells han d’estar redactats, com 
a mínim, en català. 
 
DOTZÈ.- A partir de la data de l’acta de recepció de l’obra començarà a 
comptar el termini de garantia, que s’estendrà a la total duració de la concessió. 
 
TRETZÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
CATORZÈ.- Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, 
sotmetre aquest acord a la seva ratificació en la propera sessió que es celebri. 
 
6.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’ORDENACIÓ DE 
LA COBERTA DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE LA RIERA 
GAVARRA, 4-14. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani de 
vehicles automòbils en el subsòl de la riera Gavarra, núm. 4-14 del municipi de 
Canet de Mar, a l’empresa INVERMERCURY, SL. 
 
Atès que en aquest moment les obres del pàrking es troben en una fase 
d’execució avançada, es vol  començar a plantejar la necessitat de treure a 
licitació la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de la coberta 
de l’aparcament, ja que la voluntat de l’Ajuntament és donar la funció de plaça 
publica a l’esmentada coberta. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de gener de 2006, va 
acordar la incoació de l’expedient de contractació per a la redacció del projecte i 
la direcció facultativa de les obres d’ordenació de la coberta de l’aparcament 
subterrani de la riera Gavarra, 4-14. 
 
Atès que aquest concurs ha estat declarat desert per la Junta de Govern Local, 
en sessió de data 3 de maig d’enguany ja que l’òrgan de contractació va 
considerar que cap de les proposicions presentades i admeses s’havia formulat 
en el grau de precisió i de detall suficients com per poder justificar motivadament 
una proposta d’adjudicació. 
 
Atès que per aquesta raó s’ha considerat la necessitat d’incoar un nou expedient 
de contractació per tal d’adjudicar l’esmentat contracte de consultoria i 
assistència. 
 
En efecte, el poder disposar de l’al·ludit projecte abans de la finalització de les 
obres de construcció de l’aparcament subterrani ja constituïa una urgència quan 
s’incoà el primer procediment de contractació. En el moment present, en el que 



  

aquell expedient hagué de declarar-se desert per les raons que en ell 
s’exposen, aquesta urgència es posa encara més de manifest. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, per tal de viabilitzar la posada en funcionament 
de l’aparcament soterrani a les dates previstes en els contractes formalitzats pel 
concessionari de l’obra pública amb els tercers adquirents de les subrogacions 
concessionals, necessita assegurar que les obres d’urbanització de la plaça o 
coberta no impedeixin ni obstaculitzin l’anterior ús, circumstància que produeix 
la urgència en la disposició del projecte i el correlatiu pla d’obra. 
 
Es tracta, tanmateix, d’urna urgència que, al no ser imperiosa, no justifica 
l’excepció licitatòria, però sí la utilització del procediment de tramitació urgent 
de l’article 71 TRLCAP, en el que s’assegurin els principis de publicitat, 
concurrència i igualtat, però amb reducció de terminis a la meitat. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
mitjançant procediment obert, mitjançant concurs i procediment urgent per a la 
redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres d’ordenació de la 
coberta de l’aparcament subterrani de la Riera Gavarra, redactat pel secretari de 
la Corporació. 
  
Tenint en compte allò que es disposa al 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, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres 
d’ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de la riera Gavarra, 4-14. 
El tipus de licitació es fixa en 52.000.-€, IVA inclòs, dels quals, 31.200.-€ 
corresponen als honoraris de redacció dels projectes, i 20.800.-€ corresponen 
als honoraris de la direcció facultativa. Simultàniament es convocarà concurs per 
tramitació urgent. 
 
SEGON.- L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que 
emanen de l’anterior acord s’efectuarà amb càrrec a la partida núm. 
90.511.61024 del pressupost que vigent per a l’any 2006.  
 
TERCER.- El termini de presentació de proposicions serà de 8 dies naturals a 
partir de la inserció del corresponent anunci en el BOP. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde President per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a la materialització dels anteriors acords. 
 



  

7.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ASFALTATGE DIVERSOS 
CARRERS 

 
Atès que tres de les rondes de Canet de Mar tenen trams en els que l’asfaltatge 
es troba en molt mal estat de conservació a causa del pas del temps i de 
l’intens trànsit de vehicles que suporten, per la qual cosa és necessari 
repavimentar-les. 
 
Vista la memòria valorada d’obra ordinària redactada en data 29 de març de 
2006, pel cap de Disciplina Urbanística, Jordi Riera Dalmau, i l’arquitecte 
municipal, Ignasi de Moner i de Castellarnau, consistent en les obres de 
conservació i manteniment de la calçada de les rondes Dr. Anglès, Sant Jordi i 
Sant Elm (inclòs bucle d’entrada i sortida de la població), així com la formació 
de 7 guals elevats reductors de velocitat a les esmentades vies, l’import de les 
quals ascendeix a la quantitat global de 139.568,88 €, IVA inclòs. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les 
obres d’asfaltatge de diversos carrers de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, de data 18 d’abril de 2006, el 
qual es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l'ajuntament de Canet de Mar (Maresme) i 
Roser Argemí i Villaescusa, interventora accidental, en compliment de l’anterior 
provisió de l’Alcaldia relativa a la incoació d’expedient de contractació de les 
obres d’asfaltatge de diversos carrers de Canet de Mar, emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix 
l’article 21.1.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, al tractar-se d’un contracte l’import del qual no 
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es 
tracta tampoc d’una contractació plurianyal que superi els anteriors imports. Si 
bé, res impedeix que l’alcalde delegui aquesta competència en la Junta de 
Govern Local. 
 
Segon.- Quant al procediment i la forma de contractació, en aquest cas es pot 
utilitzar el concurs, en els termes de l’article 85 del LCAP, des del moment que la 
selecció del contractista, d’acord amb la proposta de plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP), no s’efectuarà exclusivament en atenció a 
l'oferta econòmica que presentin els licitadors. Res impedeix, tampoc, que 
s’utilitzi el procediment obert.  
 
Tercer.- En el concurs l'adjudicació recau sobre el licitador que en el seu conjunt 
presenta una oferta més avantatjosa per a l'Administració, d'acord amb els 
criteris establerts en el PCAP, sense atenir-se exclusivament al preu i sens 
perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. Per això, és convenient licitar 
l’obra per la modalitat de concurs pel procediment obert.  De conformitat amb el 
que estableix l’article 25 LCAP, en aquest és necessària la classificació 



  

empresarial ja que l’import de l’obra és superior a 120.202,42 €, classificació que 
haurà de fixar el tècnic en la memòria valorada. 

 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s'adequa a la 
normativa vigent en matèria de contractació local.  
 
Cinquè.- La inexistència de consignació pressupostària suficient  posada de 
manifest per Intervenció, converteix l’acte administratiu d’iniciació de l’expedient 
de contractació en nul de ple dret (ex art. 154.5 LHL), situació que només es pot 
superar si la seva eficàcia queda demorada fins a  l’existència de crèdit suficient 
i aquesta condició es fa constar en el plec de clàusules administratives 
particulars, aplicant-se analògicament l’article 69.4 LCAP, sotmetent-se 
l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient 
per a finançar les obligacions derivades del contracte en el present exercici. 
Caldrà, tanmateix, que sobre aquesta interpretació es pronunciï l’interventor. 
 
Conclusió  
 
Han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la normativa 
que permet la contractació per la modalitat de concurs pel procediment obert i es 
pot seguir la tramitació de l'expedient de contractació i la licitació. “ 

 
És per tot això que, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i 
serveis i via pública, s’acorda per unanimitat:  

 
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada redactada pel cap de Disciplina 
Urbanística, Jordi Riera Dalmau, per a les obres de conservació i manteniment 
de la calçada de les rondes Dr. Anglès, Sant Jordi i Sant Elm (inclòs bucle 
d’entrada i sortida de la població), així com la formació de 7 guals elevats 
reductors de velocitat a les esmentades vies amb un pressupost d’execució per 
contracta de 139.568,88 €, IVA inclòs.  

 
SEGON.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs, per a l’execució de les obres d’asfaltatge de diversos carrers de Canet 
de Mar i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 
regir la contractació de les obres, essent el tipus de licitació 139.568,88 €, IVA 
inclòs, de conformitat amb la memòria valorada redactada pel cap de Disciplina 
Urbanística, Jordi Riera Dalmau i l’arquitecte municipal, Ignasi de Moner i de 
Castellarnau. 

 
TERCER.- Disposar que la validesa d’aquest acord queda supeditada a 
l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit del pressupost ordinari per 
a l’exercici del 2006. 
 
QUART.- El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a 
partir de la inserció del corresponent anunci en el BOP. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de qualsevol document 
necessari per a la materialització dels anteriors acords. 
 



  

8.- APROVACIÓ PLA VACANCES 2006 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
9.- ADHESIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS 
 
Atès que en data 4 de juliol de 2002, la Junta de Residus de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de 
Catalunya, el CEDAC, l’ANGED, la Confederació del comerç de Catalunya, 
ECOEMBES i ECOVIDRIO van subscriure un conveni de col·laboració per a la 
prevenció dels residus municipals.  
 
Atès que en la normativa vigent i en el programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PROGREMIC), la prevenció és un dels objectius 
prioritaris en matèria de gestió de residus. 
 
Atès que un dels objectes del conveni és impulsar la prevenció de residus 
municipals a través d’accions concretes, així com definir i aplicar les accions de 
prevenció prioritàries a impulsar des dels ens locals, facilitant les eines 
d’aplicació i essent el vehicle de canalització de les tasques previstes en el 
PROGREMIC. 
 
Atès que el conveni subscrit preveu l’adhesió d’ens locals que es comprometran 
a implementar mesures de prevenció de residus municipals, segons projectes 
propis.  
 
Vist i trobat conforme el contingut del conveni subscrit entre la Junta de Residus 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el CEDAC, l’ANGED, la Confederació del comerç de 
Catalunya, ECOEMBES i ECOVIDRIO, en data 4 de juliol de 2002, que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA JUNTA DE RESIDUS, 
L'ASSOCIAClÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, LA FEDERAClÓ 
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, EL CEDAC, L'ANGED, LA CONFEDERAClÓ 
DEL COMERC DE CATALUNYA, ECOEMBES I ECOVIDRIO PER A LA 
PREVENClÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
REUNITS 
 
L'Honorable senyor Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i president de la Junta de 
Residus, amb domicili al carrer Doctor Roux, 80, de Barcelona, í amb NIF 
xxxxxx. 

 



  

L’Il·lustríssim senyor Joan Maria Roig i Grau, president de l'Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACMC), amb domicili al 'carrer València, 231 de 
Barcelona, i amb NIF xxxxxxxx. 
 
L’Il·lustríssim senyor Josep Pujadas i Maspons, president de la Comissió de 
Medi Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb domicili a 
Via Laietana, 33 de Barcelona, i amb NIF xxxxxxxx. 
 
El senyor Roberto Guirado Martínez, delegat de l'Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED), amb domicili al carrer Bolívia, 234 
de Barcelona, i amb NIF xxxxxxxx. 
 
El senyor Pere Llorens i Lorente, president de la Confederació de Comr9 de 
Catalunya (CCC), amb domicili al carrer Sabino de Arana, 26, 2n de Barcelona, i 
amb NIF xxxxxxxx. 
 
El senyor Jaume Rodríguez i Bertiz, president del Consell d'Empreses 
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), amb domicili a Via 
Laietana, 32-34, 2n, despatx 64 de Barcelona, i amb NIF xxxxxxxx 
 
El senyor Melchor Ordoñez Sáez, director general d'Ecoembalajes de España, 
SA (ECOEMBES), amb domicili al Paseo de la Castellana, 117, 8a planta de 
Madrid, i amb NIF xxxxxxx. 
 
El senyor Javier Puig de la Bellacasa, director general d'ECOVIDRIO, amb 
domicili al carrer Hemanos Becquer, 10, 1a de Madrid, i amb NIF xxxxxxx. 
 
MANIFESTEN 

 
Que la transformació del nostre model social i econòmic envers un model més 
sostenible, comporta la participació activa de tots els agents: la ciutadania, 
I'administració, i les entitats privades. 
 
Que en la normativa vigent i en el marc del Programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PROGREMIC), la prevenció es presenta com un dels 
objectius prioritaris en matèria de gestió de residus. 
 
Que per prevenció es poden entendre el conjunt de mesures d’accions que es 
realitzen per tal de reduir la generació de residus. 
Que les estratègies comunitàries s'enfoquen a reforçar i reorientar les polítiques 
mediambientals relatives als, productes amb el propòsit de promoure mercats de 
productes amb impactes més reduïts en el medi ambient. 
 
En aquest sentit, cal citar la política integrada de producte (PIP), en la mesura 
que el que es pretén és influir directament sobre la incidència ambiental dels 
productes al llarg del seu cicle de vida, entenent doncs, les etapes de distribució 
i de consum. 
 
Aquest concepte encaixa en el marc d'aquest conveni, en la mesura que es 
promou la prevenció de la generació de residus municipals aplicant accions 
concretes de comerç i de compra per a la prevenció de residus municipals. 
 
Per aquest motiu 



  

 
PACTEN 
 
PRIMER: OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte les següents accions 
 
1.- Impulsar la prevenció de residus municipals a través d'accions concretes. 
 
2.- Definir i aplicar les accions de prevenció prioritàries a impulsar des deIs ens 
locals i des de les entitats privades. 
 
3.-  Facilitar eines per a la seva aplicació. 
 
4.-  Constituir el vehicle per a canalitzar tasques previstes en el PROGREMIC en 
matèria de prevenció de residus municipals. 
 
SEGON: ADHESIONS AL CONVENI 
 
1.-  L 'adhesió dels ens locals els comprometrà a adoptar les mesures de  
prevenció de residus municipals que es descriguin en els seus projectes, segons 
les accions contemplades al PROGREMIC. Els ens locals s’adheriran a aquest 
conveni, mitjançant  el document de l’annex 1. 
 
2.- L'adhesió de les entitats privades els comprometrà a adoptar les mesures de 
prevenció de residus municipals que es descriguin en els seus projectes, segons 
les accions contemplades al PROGREMIC. les entitats privades s'adheriran en 
aquest conveni mitjançant el document de I'annex 2. 
 
TERCER: COMPROMISOS DE LA JUNT A DE RESIDUS 
 
La Junta de Residus es compromet al compliment del següent: 
 
1.-  Assessorar les entitats privades i els ens locals que s'adhereixin en aquest 
conveni. 
 
2.-  A través del Centre Català del Reciclatge assessorar als agents del mercat 
en I'aplicació d'actuacions de comerç i compra per a la prevenció de residus 
municipals. 
 
3.- Fer difusió dels projectes presentats per les entitats privades o pels ens 
locals que hi participen. 
 
4.- Incentivar I'acreditació dels productes i serveis que prevenen la generació de 
residus municipals, així com dels agents que porten a terme accions per a 
prevenir la generació d'aquests residus. 
 
5.- Participar en la Comissió de Seguiment d'aquest conveni. 
 
QUART: COMPROMISOS DE L ' ACMC I DE LA FMC 
 
L’ACM i la FMC es comprometen al compliment del següent: 

 



  

1.- Difondre el contingut d’aquest conveni entre els ens locals. 
 
2.- Promoure I'adhesió dels ens locals en aquest conveni, d'acord amb el pacte 
7è i I'annex 1 d'aquest conveni. 
 
3.- Participar en la Comissió de Seguiment d'aquest conveni 
 
CINQUE: COMPROMISOS DE LA CEDAC, L'ANGED I LA CCC 
 
La CEDAC, l’ANGED  i la CCC es comprometen al compliment del següent: 
 
1.- Difondre el contingut d'aquest conveni entre els seus associats  
 
2.- Promoure I'adhesió dels seus associats a títol particular, d'acord amb el pacte 
8è i I'annex 2 d'aquest conveni. 
 
3.- Participar en la Comissió de Seguiment d'aquest conveni 
 
SISÈ: COMPROMISOS DELS SISTEMES  INTEGRATS DE GESTlÓ,  
ECOEMBES I ECOVIDRIO 
 
Els sistemes integrats de gestió es comprometen al compliment del següent: 
 
1.- Promoure accions especifiques de prevenció en els àmbits sectorials que els 
correspongui. 
 
2.-  Participar en la Comissió de Seguiment d'aquest conveni 
 
SETÊ: COMPROMISOS DELS ENS LOCALS 

 
Els ens locals que s'adhereixin al present conveni es comprometran a: 
 
1.-  Promoure la implantació de mesures de prevenció de residus municipals 
segons projectes propis que s'emmarquin en les accions de prevenció de residus 
municipals previstes en el PROGREMIC. 
 
2.-  Els projectes s'hauran de descriure en, una memòria, en la qual es 
contemplaran també els terminis, el pressupost i una proposta de finançament. 
 
3.- Fer difusió als seus ciutadans de les mesures de prevenció que s'implantin. 
 
4.- Col·laborar amb les entitats privades que en els seus respectius termes 
municipals realitzin accions de prevenció de residus municipals. 
 
VUITÈ: COMPROMISOS DE LES ENTITATS PRIVADES 
 
Les entitats privades que s'adhereixin al present conveni es comprometran a 

 
1.-  Promoure la implantació de mesures de prevenció segons projectes propis 
que s'emmarquin en les accions de prevenció de residus municipals previstes en 
el PROGREMIC. 

 



  

2.-  Els projectes s'hauran de descriure en una memòria, en la qual es 
contemplaran també els terminis, el pressupost i una proposta de finançament. 
 
3.- Col·laborar amb els ens locals que implantin mesures de prevenció de 
residus municipals. 
 
NOVÈ: COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
1.- Es crea una Comissió de Seguiment, integrada per un representant de cada 
una de les parts signants d'aquest conveni.  
 
2.- La Comissió de Seguiment estarà presidida pel gerent de la Junta de 
Residus, o la persona en que aquest delegui. 
 
3.-A proposta dels membres de la comissió plenària es podran crear 
subcomissions especifiques. 
 
4.- El plenari de la comissió es reunir com a mínim dos cops a I'any. 
 
5.- Correspon a la Comissió de Seguiment: 
 
o Relacionar les accions concretes que poden realitzar els ens locals i les 
entitats privades per a enfocar els seus projectes de prevenció de residus 
municipals, i difondre-les. 
o Orientar les accions de prevenció en els projectes nous a partir de 
l’experiència assolida 
o Acordar els requisits mínims que es podran exigir a les empreses consultores 
que assessorin en I'elaboració dels projectes de prevenció dels residus 
municipals 
o Establir els criteris per a determinar les empreses consultores que poden 
assessorar en I'elaboració dels projectes de prevenció de residus municipals 
o Establir nous instruments i mesures per a promoure la prevenció en el marc 
del conveni. 
o Avaluar si els projectes de prevenció presentats s'adeqüen als objectius del 
present conveni 
o Analitzar i promoure el finançament dels projectes 
o Aprovar els projectes presentats. 
o Vetllar per al compliment d'aquest conveni 

 
DESÈ:  VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins el 
dia 31 de desembre de 2006. 
 
ONZÈ: CAUSES DE RESOLUCIÓ I BAIXES DEL CONVENI 
 
Qualsevol entitat signant del conveni podrà sol·licitar la baixa del conveni 
sempre que ha notifiqui amb un període d'antelació de tres mesos 
 
DOTZÈ: REGIM JURÍDIC 

 



  

El present conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament I'ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de 
les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat amb I'anteriorment exposat, les parts signen les vuit 
còpies del present conveni a Barcelona, el dia 4 de juliol de 2002. 
 
Annex 1: Document d’adhesió dels ens locals 

 
COMPROMIS D’ADHESIÓ DE     (ENS LOCAL)    AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA PREVENCIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA (PROGREMIC) 
 
L’Il·lustríssim senyor ....................., Alcalde de .........................., amb  domicili a 
..............................., proveït de NIF ................................ 
 
MANIFESTA 
      
PRIMER: La voluntat  de (ENS LOCAL)............... d’adherir-se al conveni de 
col·laboració per a la prevenció en el marc del Programa de gestió de residus 
municipals a Catalunya (PROGREMIC). 
 
SEGON: (Promoure/participar/col·laborar/...) en el projecte ( títol del projecte), 
del qual s’annexa memòria explicativa.  
 
TERCER: Prendre el compromís de notificar amb un mínim de tres mesos 
d’antelació, si s’escau, la voluntat de suspendre la participació en el conveni. 

 
I per que quedi constància de la voluntat d’adhesió signa el present document 
 
A  ........................, el dia ..........de ............ de 200... 

 
 Annex 2: Document d'adhesió de les entitats privades 

 
COMPROMIS D'ADHESIO DE (EMPRESA) AL CONVENI 
DECOL.LABORACIÓ PER A LA PREVENCIO EN EL MARC DEL PROGRAMA 
DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA (PROGREMIC) 
 
El senyor.................., en representació de  .....................actuant en la seva 
qualitat de  .........     , amb domicili a .......................... i  NIF ................. 
 
MANIFESTA 
 
PRIMER: la voluntat de (EMPRESA) d'adherir-se al conveni de col.laboració per 
a la prevenció en el marc del Programa de gestió de residus municipals a 
Catalunya (PROGREMIC). 
 
SEGON: (Promoure/participar/col.laborar/. en el projecte ( títol del projecte), del 
qual s'annexa memoria explicativa. 
 
TERCER: Prendre el compromís de notificar amb un mínim de tres mesos 
d'antelació, si s'escau, la voluntat de suspendre la participació en el conveni. 



  

 
I per que quedi constància de la voluntat d'adhesió signa el present document 
 
A ...................... el dia .....    de ..........      de   200 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està elaborant el projecte “Aproximació 
a la prevenció de residus des de la racionalització del consum de recursos”, que 
està subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, segons resolució de 
28 d’octubre de 2005, d’atorgament i denegació d’ajuts per a projectes de 
prevenció de residus municipals.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la regidoria de medi 
ambient, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Adherir-se al conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el CEDAC, l’ANGED, la Confederació del 
Comerç de Catalunya, ECOEMBES i ECOVIDRIO per a la prevenció dels 
residus municipals. 
 
SEGON.- Promoure l’execució del projecte “Aproximació a la prevenció de 
residus des de la racionalització del consum de recursos” en el marc de la 
prevenció de residus municipals.   
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
10.- 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 21.50 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel·lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 

 
 


