
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE 
JUNY DE 2007 

 
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: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14:00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quarta tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
Francesc Martín Casares 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Antoni Isarn Flores 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la Corporació, i assisteix també, el senyor Antoni Calpe 
Jordà, interventor de la Corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament llicències d’obres i de parcel·lació 
4) Aprovació pagament ajuts menjadors escolars 2n. trimestre curs 2006-07 
5) Aprovació estat de comptes aplec Pedracastell 2007 
6) Aprovació estat de comptes mostra d’entitats 2007 
7) Atorgament subvenció Centre Parroquial 
8) Atorgament bestreta subvenció Odeon 
9) Atorgament bestreta subvenció Club Botxes Canet 
10) Atorgament bestreta subvenció Diables Canet 



 
 

11) Atorgament subvenció extraordinària Club Patinatge Artístic Canet de Mar 
12) Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona pel Punt d’Informació Juvenil 
13) Acceptació cessió en propietat de mobiliari urbà per a un espai lúdic per a la gent 

gran 
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 23 de maig 
de 2007 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, s’acorda per unanimitat la 
seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 6 de juny de 2007, per import de 304.744,82  
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 2007, que fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 30 de novembre 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 6 de juny de 2007, per import 
304.744,82   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 2007. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de factures núm. 5/07 de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, 
per import de 1.132,68 €. 
 
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES I DE PARCEL.LACIÓ 
 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL A LA SENYORA T.M.J 
DE LA FINCA UBICADA AL CARRER ABELL NÚMERO XX.  
 
Vista la instància presentada per la senyora T.M.J en nom i representació d’ella mateixa, 
amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal de la finca ubicada al carrer Abell 
número XX 
  
Vist l’informe de l’arquitect tècnic municipal de data 18 d’abril de 2007, el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen  la divisió 
horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en segregar tres entitats de l’edificació existent 
al C/ Abell, XX, formada per una planta baixa i dos plantes pis. 



 
 

 
Ara bé, per tal de poder completar l’expedient i d’acord amb l’Ordenança Reguladora 

de la Informació Urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i sòl (BOP 30 de 
04.02.2005), s’haurà de justificar i/o aportar la següent documentació: 

 
• Art. 13.2.c “... en cas de divisió horitzontal, documentació  tècnica i certificat que acrediti 
l’antiguitat dels elements privatius.” 
• Memòria justificativa del compliment de les normes de parcel.lació signada per tècnic 
competent, atès que: 
• Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que la finca 
objecte de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1a “carrers tradicionals”: 
• Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
• Alçada reguladora màxima 7,50 m., equivalent a PB+1PP. 
• Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
• Profunditat edificable de 14,00 m. 
• Usos admesos:  
• residencial 
• comercial, magatzem i oficines 
• serveis i equipaments excepte assistencial i funerari 
• garatges particulars  
• tallers amb limitació de molèsties. 
• Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant com a màxim el 
35% del pati posterior, adossades al fons amb una profunditat de menys de 5 m. i amb una 
alçada inferior a 3.75 m. Aquestes construccions poden anar destinades a magatzem , 
serveis, petits tallers, garatges i altres usos complementaris, però en cap cas residencial. 
• Descripció correcta de les finques inicials i resultants, a efectes d’inscripció. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa desfavorablement la sol.licitud de divisió horitzontal proposada, 
mentre no s’aporti la documentació requerida”. 

 
Vista la nova documentació presentada en data 11 de maig d’enguany, per l’arquitecte 
tècnic J.M.D.  en representació de la senyora T.M. aportant la documentació demanada 
pel tècnic municipal, el qual ha emès el següent informe: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen  la divisió 
horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en dividir en regim de propietat horitzontal en 
tres entitats de l’edificació existent al C/ Abell, XX, formada per una planta baixa , una planta 
primera i una planta segona de forma que en resulten: 
 
1. Entitat en planta baixa amb accés des del C/ Abell, on es situa un habitatge, amb una 
superfície construïda de 93.40 m2 i útil de 79,52 m2. Llinda al Est amb el núm. XX del carrer 
Abell, al Oest amb el núm. XX del carrer Abell i amb caixa d’escala comunitària, al Sud amb 
el carrer Abell, per on presenta façana. 
2. Entitat en planta primera amb accés des del C/ Abell a través d’escala comunitària, i on 
es situa un habitatge, amb una superfície construïda de 87.40 m2 i útil de 60,35 m2. Llinda al 
Est amb el núm. XX del carrer Abell, al Oest amb el núm. XX del carrer Abell i amb caixa 
d’escala comunitària, al Sud amb el carrer Abell, per on presenta façana. 
3. Entitat en planta segona amb accés des del C/ Abell a través d’escala comunitària i on 
es situa un habitatge, amb una superfície construïda de 75.55 m2 i útil de 58,00 m2. Llinda al 
Est amb el núm. XX del carrer Abell i amb caixa d’escala comunitària, al Oest amb el núm. 
XX del carrer Abell, al Sud amb el carrer Abell, per on presenta façana. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que la finca objecte 
de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de 
la zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1a “carrers tradicionals”: 
 
- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 



 
 

- Alçada reguladora màxima 7,50 m., equivalent a PB+1PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable de 14,00 m. 
- Usos admesos:  

• residencial 
• comercial, magatzem i oficines 
• serveis i equipaments excepte assistencial i funerari 
• garatges particulars  
• tallers amb limitació de molèsties. 

- Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant com a màxim el 
35% del pati posterior, adossades al fons amb una profunditat de menys de 5 m. i amb una 
alçada inferior a 3.75 m. Aquestes construccions poden anar destinades a magatzem , 
serveis, petits tallers, garatges i altres usos complementaris, però en cap cas residencial. 
 
Per tot l’esmentat, donat que la divisió horitzontal proposada s’ajusta a les previsions de les 
Normes Subsidiàries, s’informa favorablement a la sol·licitud de referencia”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 23 de maig de 2007. 
  
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis 
Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 183 a 188 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i 124 i concordants de les 
Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal a la senyora T.M.J. de la finca ubicada 
al carrer Abell número XX destinada a tres entitats independents. Inscrita en el Registre de 
la Propietat d’Arenys de Mar, finca 1519 de Canet de Mar, tom 2277, llibre 268, foli 56. 
  
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 
 
- Entitat en planta baixa amb accés des del C/ Abell, on es situa un habitatge, amb una 
superfície construïda de 93.40 m2 i útil de 79,52 m2. Llinda al Est amb el núm. XX del 
carrer Abell, al Oest amb el núm. XX del carrer Abell i amb caixa d’escala comunitària, al 
Sud amb el carrer Abell, per on presenta façana. 
 
- Entitat en planta primera amb accés des del C/ Abell a través d’escala comunitària, i on 
es situa un habitatge, amb una superfície construïda de 87.40 m2 i útil de 60,35 m2. Llinda 
al Est amb el núm. XX del carrer Abell, al Oest amb el núm. XX  del carrer Abell i amb 
caixa d’escala comunitària, al Sud amb el carrer Abell, per on presenta façana. 
 
- Entitat en planta segona amb accés des del C/ Abell a través d’escala comunitària i on 
es situa un habitatge, amb una superfície construïda de 75.55 m2 i útil de 58,00 m2. Llinda 



 
 

al Est amb el núm. XX del carrer Abell i amb caixa d’escala comunitària, al Oest amb el 
núm. XX del carrer Abell, al Sud amb el carrer Abell, per on presenta façana. 
 
TERCER.-  Aprovar les taxes urbanístiques per un import de dos-cents dinou euros amb 
trenta cèntims (219,30 €) 
 
3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL REFORM-HABITAT S.L. 
PER A LA REFORMA EDIFICI DESTINAT A DOS HABITATGES AL NÚMERO XX DEL 
CARRER SANT BENET. 
  
Vista la instància presentada pel senyor M.R.P. en nom i representació d’ell mateix, amb la 
qual sol.licita llicència d’obres pel carrer Xaro Baix número XX. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 22 de maig de 2006, el contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte bàsic i d’execució de referència i consultades les Normes Subsidiàries 
de Planejament vigents, es constata que es tracta de la sol·licitud d’un llicència d’obres 
majors per la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en un habitatge plurifamiliar de 
dos habitatges. 

 
El document acompleix genèricament amb la documentació urbanística i normativa que li es 
d’aplicació. 

 
En conseqüència s’informa favorablement la llicència d’obres”. 

 
Per altra banda, recordar que: 
 
- L’evacuació d’aigües pluvials a carrer es realitzarà per sota vorera, amb una platina 
metàl·lica de protecció del bordó. 
- S’haurà d’aportar emplaçament en format digital”.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 29 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i imports de 
les taxes i els drets corresponents, i que s’han dipositat les garanties legals i la resta de 
requisits legalment exigits. 
 
Atès que consta acreditat a l’expedient que, en data 14 d’abril de 2003, el senyor J.S.J., 
actuant en nom i representació de la mercantil Reform-Habitat S.L., ha signat document 
públic de compravenda en el qual hi consta l’adquisició, entre d’altres, de la plaça 
d’aparcament número XX de l’aparcament subterrani de l’edifici al carrer Lluis Domènech 
XX, de Canet de Mar. 
 
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
l’article 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 tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Reform-Habitat S.L., per a la reforma i 
transformació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en un edifici plurifamiliar de dos 
habitatges, al número XX del carrer Sant Benet, d’acord al projecte de l’arquitecte Pedro 
Guillen i Cortés, 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 la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de dos mil nou-cents noranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims (2.991,45 €) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de dos mil vint-i-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims 
(224,28 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil quatre-cents noranta-cinc euros 
amb setanta-dos cèntims (1.495,72 €) en concepte de fiança pels valors urbanístics en risc, 
i la quantitat de dos-cents quaranta euros amb setanta-sis cèntims (240,76 €) 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. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat que no ha d’ocupar la via pública, cal fer l’advertiment 
que si a l’inici de les obres preveu que sí haurà d’ocupar la via pública, ho comuniqui 
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part municipal, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número XX. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, la llicència d’obres resta 
condicionada a: 
 

• L’evacuació d’aigües pluvials a carrer es realitzarà per sota vorera, amb una 
platina metàl·lica de protecció del bordó. 

• S’haurà d’aportar emplaçament en format digital.  
 
3.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT RANESI S.L. PER A 
L’ENDERROC EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT CRISTÒFOL NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada per la societat Ranesi S.L. en nom i representació d’ella  
mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per l’enderrocament edifici ubicat al carrer 
Sant Cristòfol número XX. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 29 de maig de 2006, el contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les 
obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc de l’edifici situat al C/ Sant 
Cristòfol,  
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, ara bé, per tal 
de completar l’expedient, manca presentar la següent documentació: 
 
• Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 
s’executaran per una empresa constructora competent i que al davant d’aquestes, a més de 
la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir 
cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les 
ordres de la direcció facultativa. 



 
 

 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal (*) abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements 
de senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol 
enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat 
públic). 
 
(*) En el cas de la instal.lació d’enllumenat públic caldrà posar-se en contacte 
directament amb el responsable d’aquest servei (J.R. ) 
 
De conformitat amb l’art. 6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora 
de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 
de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors han de 
contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència d’obres per a 
l’enderroc de l’edifici situat a c/ Sant Cristòfol, 6 mentre no s’aporti la documentació 
requerida.” 
 

Atès que en data 22 de maig s’ha presentat la documentació demanada pel tècnic 
municipal, el qual ha emès en data 29 de maig d’enguany el següent informe. 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’escrit  on s’indica 
l’empresa encarregada de realitzar les obres i de l’arquitecte encarregat de controlar-ne la 
correcta execució. 
 
Donat que les obres  proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc condicionada a liquidar 
prèviament les taxes corresponents a l’ocupació de via pública, de conformitat amb l’art. 
6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds 
de llicència d’obres majors i  menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic. 
 
Per tant i en referència a l’Annex “ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres” punt 2.2.g “enderrocs”, de l’esmentada ordenança, es comptabilitza: 
Bastida durant un mes: 
metres lineal dies euros/dia-ml TOTAL

40,00 30,00 0,52 624,00 Euros  
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 

Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 31 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i imports de 
les taxes i els drets corresponents, quedant pendent de practicar la liquidació de taxes 
d’ocupació de via pública. 
 
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
l’article 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 tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat Ranesi S.L. per a l’enderroc edifici ubicat 
al carrer Sant Cristòfol número XX., d’acord al projecte de l’arquitecte J.M.S.B., 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 la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de cent vint-i-un euros amb vuitanta-sis cèntims (121,86 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de seixanta euros amb noranta-tres 
cèntims (60,93 €) en concepte de fiança pels valors urbanístics en risc, i la quantitat de 
cinc-cents cinquanta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (552,56 €) 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. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
s’ha de liquidar les taxes d’ocupació de la via pública per un import de sis-cents vint-i-
quatre euros (624,00 €).  
 
CINQUÈ.- Cal recordar que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada municipal 
abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització i 
instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar (senyals de trànsit, 
plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 
3.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT DUCSA MARESME S.L. 
PER A L’ENDERROC EDIFICI SITUAT AL CARRER PIRINEUS NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada pel senyor Fco. J.C.C. en nom i representació de la societat 
Ducsa Maresme S.L., amb la qual sol.licita llicència d’obres per l’enderrocament edifici 
ubicat al carrer Pirineus número XX. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 11 de maig de 2007, el contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les 
obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc de l’edifici existent al C/ Pirineus, 
15. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant 
s’informa favorablement a la sol.licitud de llicència d’obres d’enderroc. 
 
Per altra banda, recordar, que en el cas que sigui necessari, caldrà posar-se en contacte 
amb el cap de la brigada municipal  abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble 



 
 

que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic, ...)”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 11 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i imports de 
les taxes i els drets corresponents. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
l’article 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 tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat Ducsa Maresme S.L. per a l’enderroc 
edifici ubicat al carrer Pirineus número XX., d’acord al projecte de l’arquitecte tècnic 
Francesc Rodríguez, 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 la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de tres-cents vint-i-set euros amb vint-i-vuit cèntims (327,28 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cent seixanta-tres euros amb 
seixanta-quatre cèntims (163,64 €) en concepte de fiança pels valors urbanístics en risc, i la 
quantitat de dos mil quatre-cents noranta cèntims (2.490,00 €) 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. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
s’ha liquidat les taxes d’ocupació de la via pública per un import de quaranta-tres euros 
amb seixanta-vuit cèntims (43,68 €).  
 
CINQUÈ.- Cal recordar que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 
3.5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SOCIETAT SANT CEBRIÀ 2000 S.L. 
PER A L’ENDERROC EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT CRISTÒFOL NÚMERO XX. 
  



 
 

Vista la instància presentada per la societat Sant Cebrià 2000 S.L. en nom i representació 
d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per l’enderrocament edifici ubicat al 
carrer Sant Cristòfol número XX. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 11 de maig de 2007, el contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte presentat juntament amb la sol·licitud de referència es comprova que les 
obres que es volen realitzar consisteixen en fer l’enderroc de l’edificicació situada al C/ Sant 
Cristòfol, 34. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, ara bé, per tal 
de completar l’expedient, manca presentar la següent documentació: 
 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 
s’executaran per una empresa constructora competent i que al davant d’aquestes, a més de 
la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir 
cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les 
ordres de la direcció facultativa. 
 
Per altra banda, recordar, que en el cas que sigui necessari, caldrà posar-se en contacte 
amb el cap de la brigada municipal  abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la 
retirada dels elements de senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble 
que es vol enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic, ...).” 

 
Vista l’escrit presentat per la societat en data 29 de maig d’enguany, aportant la 
documentació demanada pel tècnic municipal, el qual ha emès el següent informe: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’escrit on s’indica 
l’empresa competent encarregada de realitzar les obres d’enderroc, document que mancava 
per a completar l’expedient de sol.licitud de llicència d’enderroc. 
 
Donat que les obres  proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’enderroc condicionada a liquidar 
prèviament les taxes corresponents a l’ocupació de via pública, de conformitat amb l’art. 
6.6.b), per remissió a l’art. 5.2.f), de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds 
de llicència d’obres majors i  menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic. 
 
Per tant i en referència a l’Annex “ocupació de la via pública amb elements auxiliars de les 
obres” punt 2.2.g “enderrocs”, de l’esmentada ordenança, es comptabilitza: 
 
Bastida durant un mes: 
metres lineal dies euros/dia-ml TOTAL

26,00 30,00 0,52 405,60 Euros  
 
Per altra banda, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer, instal·lació d’enllumenat públic, ...).” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 31 de maig de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i imports de 
les taxes i els drets corresponents, quedant pendent de practicar la liquidació de taxes 
d’ocupació de via pública. 
  



 
 

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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
l’article 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 tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la societat Sant Cebrià 2000 S.L. per a l’enderroc 
edifici ubicat al carrer Sant Cristòfol número XX, d’acord al projecte de l’arquitecte T.A.C., 
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 la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de dos-cents vuitanta euros (280,00 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de 
cent setze euros amb trenta cèntims (116,30 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de cent quaranta euros (140,00 €) en 
concepte de fiança pels valors urbanístics en risc, i la quantitat de mil dos-cents quaranta-
tres euros amb noranta-quatre cèntims (1.243,94 €) 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. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
s’ha de liquidar les taxes d’ocupació de la via pública per un import de quatre-cents cinc 
euros amb seixanta cèntims (405,60 €).  
 
CINQUÈ.- Cal recordar que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada 
municipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol enderrocar 
(senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat públic). 
 
3.6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL CONSTRUCCIONS 
EUROCANET S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE QUATRE HABITATGES I 
APARCAMENT AL SOLAR UBICAT A LA RONDA DOCTOR FLEMING NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada per la mercantil Construccions Eurocanet S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció 
edifici de quatre habitatges i aparcament al solar ubicat a la Ronda Doctor Fleming número 
XX. 
  
Vist l’informe del tècnic municipal de data 29 de març de 2007, el contingut del qual és: 
 



 
 

“Revisada la documentació de referència, es constata que es tracta d’una sol·licitud de 
llicència d’obres majors per la construcció de 4 habitatges i 4 places d’aparcament en un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
 
Per tal de completar l’expedient s’haurà  de justificar i/o presentar: 
 
• Projecte de telecomunicacions visat per tècnic competent. 
• Justificar la ventilació natural del garatge, amb finestres de superfície no inferior a un 5% 
de la superfície construïda del local si les obertures es troben en façanes oposades, en cas 
contrari sup. mín. del 8%. Si no és possible la ventilació natural, s’utilitzarà la forçada i 
aquesta anirà conduïda fins a la coronació de l’edifici. 
• Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
• Justificació de l’evacuació separativa d’aigües pluvials  sota vorera i bordó protegit amb 
platina metàl·lica. 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència d’obres” 

 
Atès que en data 18 de maig el senyor F.C.A. en nom i representació de la mercantil 
Construcciones Eurocanet S.L. aportant la documentació demanada pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe del tècnic de data 24 de maig d’enguany manifestant que: 
 

“Revisada la documentació complementaria aportada pel tècnic redactor referida al projecte 
d’obres majors de referència, es constata que l’expedient es complementa amb: 
 
• L’aportació del projecte de telecomunicacions visat per tècnic competent. 
• Es justifica la ventilació natural del garatge, amb finestres de superfície no inferior a un 
5% de la superfície construïda del local si les obertures es troben en façanes oposades, en 
cas contrari sup. mín. del 8%. Si no és possible la ventilació natural, s’utilitzarà la forçada i 
aquesta anirà conduïda fins a la coronació de l’edifici. 
• L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en el document inicial. 
• La justificació de l’evacuació separativa d’aigües pluvials  sota vorera i bordó protegit 
amb platina metàl·lica. 
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
D’altra banda es recorda que abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar projecte executiu 
per la revisió i aprovació per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 1 de juny de 2007, 
manifestant que consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i imports de 
les taxes i els drets corresponents, i que s’ha practicat la liquidació de taxes d’ocupació de 
via pública. 
  
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, 
l’article 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 tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Construccions Eurocanet S.L. per a la 
construcció d’un edifici destinat a quatre habitatges i aparcament al solar ubicat a la Ronda 
Doctor Fleming número XX, d’acord al projecte de l’arquitecte R.R.M., 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 la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de set mil deu euros amb vint-i-set cèntims (7.010,27 €) i per taxes urbanístiques 
la quantitat de mil cent setanta euros amb noranta-sis cèntims (1.170,96 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres mil cinc-cents cinc euros amb 
tretze cèntims (3.505,13 €) en concepte de fiança pels valors urbanístics en risc, i la 
quantitat de nou-cents setanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims (979,63 €) 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. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 
s’ha practicat la liquidació de taxes d’ocupació de la via pública per un import de mil cent 
vint-i-tres euros amb vint cèntims (1.123,20 €).  
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic la llicència d’obres resta condicionada a 
que abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar projecte executiu per la revisió i 
aprovació per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
3.7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL  A LA SENYORA M.T.M. 
PER DIVIDIR EN DOS LA FINCA UBICADA AL CARRER FONT NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada per la senyora M.T.M. en nom i representació d’ella mateixa, 
amb la qual sol.licita llicència de divisió horitzontal per dividir en dos entitats independents 
la finca ubicada al carrer Font número XX. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 29 de maig de 2007, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen  la divisió 
horitzontal que es vol realitzar i que consisteix en dividir en regim de propietat horitzontal en 
dues entitats l’edificació existent al C/ De la font, 21, formada per una planta baixa i una 
planta pis amb accessos independents, de forma que en resulten: 
 
1. Entitat en planta baixa destinada a local, amb accés directe des del C/ De la Font, amb 
una superfície útil total de 136 m2.  
2. Entitat en planta primera destinada a habitatge, amb accés a través d’una d’escala  
integrada a l’esmentat habitatge, des del C/ De la Font, i amb una superfície útil  total de 96 
m2. 
 
D’acord amb les dades que consten a l’arxiu dels Serveis Tècnics municipals, l’edifici objecte 
de divisió horitzontal, pel que fa a volumetria, data aproximadament de l’any 1940. 

 



 
 

Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que la finca objecte 
de la divisió horitzontal es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de 
la zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1a “carrers tradicionals”: 
 
- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 7,50 m., equivalent a PB+1PP. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable de 14,00 m. 
- Usos admesos:  

o residencial 
o comercial, magatzem i oficines 
o serveis i equipaments excepte assistencial i funerari 
o garatges particulars  
o tallers amb limitació de molèsties. 

- Es poden construir edificacions secundàries en planta baixa, ocupant com a màxim el 
35% del pati posterior, adossades al fons amb una profunditat de menys de 5 m. i amb una 
alçada inferior a 3.75 m. Aquestes construccions poden anar destinades a magatzem , 
serveis, petits tallers, garatges i altres usos complementaris, però en cap cas residencial. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte la disposició transitòria primera, on s’indica el següent: 
“Les edificacions i usos anteriors a aquestes Normes Subsidiàries que superin les condicions 
d’edificabilitat establertes per a cada zona (alçada, profunditat edificable, percentatge 
d’ocupació, etc.), o que no s’ajustin al règim d’usos, podran  realitzar obres de reparació, 
modernització, millora de les seves condicions higièniques o estètiques o de consolidació en 
cas de sinistre, i podran augmentar el seu volum d’acord amb els paràmetres establerts per a 
cada zona.” 
 
Per tot l’esmentat, donada l’antiguitat de l’immoble, la divisió horitzontal proposada s’ajusta a 
les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de 
referencia”.  

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 31 de maig de 2007. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis 
Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, 
són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 183 a 188 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i 124 i concordants de les 
Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia 
d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal a la senyora M.T.M. per dividir en dos 
entitats independents la finca ubicada al carrer Font número XX. 
  
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 
 
Entitat en planta baixa destinada a local, amb accés directe des del C/ De la Font, amb 
una superfície útil total de 136 m2.  



 
 

Entitat en planta primera destinada a habitatge, amb accés a través d’una d’escala  
integrada a l’esmentat habitatge, des del C/ De la Font, i amb una superfície útil  total de 
96 m2. 
 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cent quaranta-sis euros amb 
deu cèntims (146,20 €). 
 
4.- APROVACIÓ PAGAMENT AJUTS MENJADORS ESCOLARS 2n. TRIMESTRE 
CURS 2006-07 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 12.422.42€ al 
número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels ajuts de 
menjador escolar per al 2n. trimestre del curs 2006-2007, realitzada pel Consell Comarcal 
del Maresme. 
 
Atès que l’Ajuntament fa d’intermediari entre el Consell Comarcal i els centres educatius, i 
té la cura d’abonar els ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal als 
escolars de Canet. 
 
Vist l’expedient de referència i en compliment d’allò que disposa l a la legislació vigent, de 
conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’educació i infància, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Transferir els pagaments corresponents al 2n. trimestre del curs 2006-2007 
d’aquest ajut individual i que han estat  abonats pel Consell Comarcal, segons el detall 
següent: 
 
CEIP JOAN MARAGALL(Arenys de Mar)____________282’02 € 
IES DOMÈNECH I MONTANER___________________295,56 € 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_________________705’05 € 
COL·LEGI YGLESIAS__________________________2.115’15 € 
CEIP MISERICÒRDIA__________________________9.024,64€ 
 
T O T A L             12.422’42€ 
 
5.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES APLEC PEDRACASTELL 2007. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, com cada any, va organitzar la Festa de l’Aplec de 
Pedracastell, el passat dia 1 de maig. Per motiu del mal temps es van haver de suspendre 
algunes activitats, però igualment va ser necessària la presència del personal de serveis 
sanitaris, d’urgència i de neteja, la qual cosa va suposar una sèrie de despeses, que van 
ser les següents, 
 
DESPESES ...................................................................................... 1.714,50 
   
Esmorzars serveis i personal .......................................................... 718,06 
Lavabos Poly-Klyn ......................................................................... 569,56 
Papyrus. Programes creu ............................................................... 426,88 
   

Atesa la necessitat i conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament de les 
despeses generades en aquesta festa, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització de la Festa de 
l’Aplec de Pedracastell el passat dia 1 de maig, assumint el dèficit generat per import de 



 
 

mil set-cents catorze euros i cinquanta cèntims d’euro (1.714,50 €) amb càrrec a la partida 
22607.451 del vigent pressupost.  
 



 
 

6.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES MOSTRA D’ENTITATS 2007-06-07 
 
Els dies 21 i 22 d’abril, l’Ajuntament de Canet de Mar va organitzar la 5a. Mostra d’Entitats. 
En aquesta Mostra les diferents entitats del poble van poder exposar la feina que porten a 
terme i van convidar a tothom a participar-hi. També hi van haver actuacions musicals i 
teatrals, essent el detall d’ingressos i despeses de la mateixa el següent: 
 
DESPESES ......................................................................................... 25.134,55 
   
Logística i material .............................................................................. 7.943,30 
Guia d’Entitats ................................................................................... 6.765,12 
Dinar i refrigeris .................................................................................... 2.347,60 
Equips de so i actuacions ................................................................... 5.441,49 
Despeses diverses .............................................................................. 2.637,04 
   
INGRESSOS ...................................................................................... 700,00 
   
Tiquets dinar mostra ............................................................................ 700,00 
   

Atesa la necessitat i conveniència de fixar l’aportació municipal en el finançament de les 
despeses generades en aquesta festa, de conformitat amb la proposta de la tinença 
d’alcaldia de cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
UNIC: Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització de la 5a. Mostra 
d’Entitats de Canet de Mar, els dies 21 i 22 d’abril, assumint el dèficit generat per import de 
vint-i-quatre mil quatre-cents trenta quatre euros i cinquanta cinc cèntims d’euro (24.434,55 
€) amb càrrec a la partida 226.07.451 del vigent pressupost.  
 
7.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ CENTRE PARROQUIAL 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 
de febrer de 2007 va aprovar la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència 
competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg.  
  
Atès que el Centre Parroquial, ha sol·licitat una  subvenció, per a l’activitat de “XXXIII  
Concurs de Teatre Pedracastell”,  
 
Atès que l’Ordenança  municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg, estableix en el seu article 20, que en casos especials  es podran 
concedir bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer front a 
la despesa, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar al Centre Parroquial una bestreta de 2.403,25 euros en concepte de 
bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de valoració de les 
sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència competitiva de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 



 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 451 48901 del vigent 
pressupost de l’any 2007, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 606. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció 
a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No 
genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar 
com a precedent. 
 
QUART.-- Comunicar-los que,  abans del dia 31 de desembre de 2007 hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2007, per un import que 
suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. La documentació requerida haurà 
de constar de la memòria de les activitats realitzades amb la subvenció, d’una memòria 
econòmica (relació de despeses; documents originals de la despesa; si és el cas, 
identificació de l’import i procedència d’altres fonts de finançament i el certificat de que el 
conjunt d’ingressos, inclosa la subvenció no superen el 100% del cost de l’activitat) i d’un 
exemplar de la difusió del caràcter públic de la subvenció. 
 
8.- ATORGAMENT BESTRETA SUBVENCIÓ ODEON 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de 
febrer de 2007 va aprovar la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència competitiva de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg.  
  
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odeon, va presentar la documentació requerida 
per a la sol·licitud de subvenció per a l’any 2007. 
 
Atès que d’entre les activitats que organitza  l’associació abans esmentada destaca la 
jornada de RE-PERCUSSIÓ, que és una activitat amb vocació de continuïtat, que es farà 
bàsicament als carrers de la població i que es pretén que tingui una gran repercussió per 
Canet i que afectarà a altres sectors de la població com són comerços, bars o restaurants. 
 
Atès que la celebració d’aquesta activitat està prevista pels dies 8 i 9  de juny de 2007,  
 
Atès que la realització d’aquesta activitat suposarà  una important despesa a l’entitat, es fa 
necessari i convenient que puguin disposar d’una part de la subvenció que l’Ajuntament els 
atorgarà abans de l’inici de l’activitat. 
 
Atès que l’Ordenança  municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, estableix en el seu article 20, que en casos especials es podran concedir 
bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer front a 
la despesa, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar a l’Associació Cultural Plataforma Odeon una bestreta per import de 
2.000,00 euros en concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris 
ponderats  de valoració de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2007, en règim de 
concurrència competitiva de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 



 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 48901 451 40 del pressupost 
ordinari per a l’any  pel 2007, d’acord amb l’operació de retenció de crèdit núm. 616. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a 
la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
QUART.- Comunicar-los que,  abans del dia 31 de desembre de 2007 hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2007, per un import que 
suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. La documentació requerida haurà 
de constar de la memòria de les activitats realitzades amb la subvenció, d’una memòria 
econòmica (relació de despeses; documents originals de la despesa; si és el cas, 
identificació de l’import i procedència d’altres fonts de finançament i el certificat de que el 
conjunt d’ingressos, inclosa la subvenció no superen el 100% del cost de l’activitat) i d’un 
exemplar de la difusió del caràcter públic de la subvenció. 
 
9.- ATORGAMENT BESTRETA SUBVENCIÓ CLUB BOTXES CANET 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de 
febrer de 2007 va aprovar la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència competitiva de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg.  
 
El proper dia 9 de juny el Club Botxes Canet MM, organitza el tradicional concurs de 
Paelles.  
 
Atès que en el decurs de l’esdeveniment es lliuren tres premis, essent el primer a càrrec de 
l’Ajuntament per import de 150,00 €. 
 
Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix que es podran 
concedir bestretes  a compte de la subvenció anyal. 
  
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer front a 
la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Club Botxes Canet  MM la quantitat de 150,00 euros en concepte de 
bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de valoració de les 
sol·licituds de subvenció en règim de concurrència competitiva en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre 
anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar els actes organitzats per 
aquesta entitat.  
 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 70 452 48907 del vigent pressupost 
de l’any 2007, d’acord amb l’operació de  retenció de crèdit núm. 616. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a 
la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 



 
 

QUART.- Comunicar-los que,  abans del dia 31 de desembre de 2007 hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2007, per un import que 
suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. La documentació requerida haurà 
de constar de la memòria de les activitats realitzades amb la subvenció, d’una memòria 
econòmica (relació de despeses; documents originals de la despesa; si és el cas, 
identificació de l’import i procedència d’altres fonts de finançament i el certificat de que el 
conjunt d’ingressos, inclosa la subvenció no superen el 100% del cost de l’activitat) i d’un 
exemplar de la difusió del caràcter públic de la subvenció. 
 
10.- ATORGAMENT BESTRETA SUBVENCIÓ DIABLES CANET 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de 
febrer de 2007 va aprovar la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència competitiva de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg.  
  
Atès que la Colla de Diables de Canet de Mar, ha sol·licitat una  subvenció, en el marc del 
conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament en data 7 de maig de 2007. 
 
Atès que l’Ordenança  municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol 
altre anàleg, estableix en el seu article 20, que en casos especials  es podran concedir 
bestretes a compte de la subvenció anyal. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer front a 
la despesa, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Atorgar a la Colla de Diables de Canet de Mar una bestreta de 1.200,00 € en 
concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de valoració 
de les sol·licituds, previstos a la convocatòria 1/2007, en règim de concurrència competitiva 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 40 451 48901 del vigent pressupost 
de l’any 2007, d’acord amb l’operació de crèdit núm. 606. 
 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a 
la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
QUART.- Comunicar-los que,  abans del dia 31 de desembre de 2007 hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2007, per un import que 
suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. La documentació requerida haurà 
de constar de la memòria de les activitats realitzades amb la subvenció, d’una memòria 
econòmica (relació de despeses; documents originals de la despesa; si és el cas, 
identificació de l’import i procedència d’altres fonts de finançament i el certificat de que el 
conjunt d’ingressos, inclosa la subvenció no superen el 100% del cost de l’activitat) i d’un 
exemplar de la difusió del caràcter públic de la subvenció. 
 
11.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
CANET DE MAR 



 
 

 
Vista la petició formulada pel club Patinatge Artístic Canet de Mar, comunicant la 
classificació d’una patinadora pel Campionat de Catalunya que es va celebrar a Reus, així 
com les despeses extraordinàries que li suposen el desplaçament, l’allotjament i les dietes 
de la patinadora i l’entrenadora, ja que degut a la distància hi hauran de romandre durant 
tres dies.  
 
Atès que l’àrea d’Esports vol promoure la promoció i  la participació d’esportistes canetencs 
en totes les competicions possibles. 
 
Vista la memòria justificativa de la concessió directe d’una subvenció a l’entitat “Club 
Patinatge Artístic Canet de Mar”, subscrita per la regidoria d’Esports, es considera 
necessari i convenient atorgar la subvenció sol·licitada  per tal que puguin disposar de la 
subvenció atorgada en aquesta data. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2007 hi ha consignació suficient per fer front a 
la despesa, de conformitat amb la proposta de la regidoria d’esports, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar al Club Patinatge Artístic Canet de Mar,  la quantitat  de 250,00 euros en 
concepte de la subvenció extraordinària  per fer front a les despeses que els ha suposat la 
classificació d’una patinadora pel Campionat de Catalunya, celebrat a Reus els passats  
dies 25, 26 i 27 de maig.  
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la quantitat abans esmentada i aprovar  la despesa 
amb càrrec a la partida 70 452 48907 del vigent pressupost de l’any 2007.  
 
TERCER- Comunicar-los que, aquesta subvenció només es podrà fer efectiva una vegada 
l’entitat hagi presentat la documentació justificativa de la subvenció atorgada a l’any 2006. 
 
QUART.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la 
que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. No genera 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a 
precedent. 
 
CINQUÈ .- Comunicar-los que,  abans del dia 31 de desembre de 2007 hauran  de 
presentar la documentació justificativa de les despeses de l’any 2007, per un import que 
suposi, com a mínim el doble de la subvenció atorgada. La documentació requerida haurà 
de constar de la memòria de les activitats realitzades amb la subvenció, d’una memòria 
econòmica (relació de despeses; documents originals de la despesa; si és el cas, 
identificació de l’import i procedència d’altres fonts de finançament i el certificat de que el 
conjunt d’ingressos, inclosa la subvenció no superen el 100% del cost de l’activitat) i d’un 
exemplar de la difusió del caràcter públic de la subvenció. 
 
12.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PUNT 
D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 
Atès que, el Ple de la Diputació de Barcelona en data 29 de gener de 2004, va aprovar el 
Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2004-2007”,  renovant la seva 
aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la província basat en 
el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció concertada, amb el 
convenciment que només des d’una Diputació que afegeix valor als seus processos de 
decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i eficiència els objectius estratègic del 
Pla d’Actuació del Mandat 2004/2007. 



 
 

  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol.licitar en el seu dia participar en el projecte 
Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat, mitjançant el qual la Diputació de Barcelona 
coopera amb els ajuntaments en el foment de polítiques locals, sol.licitant subvenció per 
dur a terme programes d’activitats i suport als plans locals i directors dels ens locals. 
 
Atès que, des de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona se’ns ha atorgat la 
següent subvenció per l’Àrea de Joventut en concepte de Pla local de Joventut: 6.304€ 
 
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 de Joventut, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria de joventut, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la subvenció atorgada amb un total de 6.304€ (sis mil tres-cents quatre 
euros) que ens concedeix la Diputació de Barcelona per suport al pla local de joventut de 
l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
13.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ EN PROPIETAT DE MOBILIARI URBÀ PER A UN ESPAI 
LÚDIC PER A LA GENT GRAN. 
 
Atès que en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona municipis de qualitat 2004-
2007, l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge impulsa l’Àmbit de mobiliari urbà 
que inclou com a novetat la cessió d’espais lúdics per a la gent gran. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar en data 21 d’agost de 2006, la cessió 
d’un espai lúdic per a la gent gran. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va acordar cedir en propietat a l’Ajuntament de Canet 
de Mar un espai lúdic per a la gent gran, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona 
municipis de Qualitat 2004-2007. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de benestar 
social, s’acorda per unamitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió en propietat de mobiliari urbà per a un espai lúdic per a la 
gent gran, per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol General Xarxa 
Barcelona municipis de qualitat 2004-2007, a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Fer constar aquest mobiliari urbà a l’inventari de béns pel valor de 12.280,08 
euros. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de 
la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 

 



 
 

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 14:00 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
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