
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 D’ABRIL 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21:30 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 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Coia Galceran Artigas 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
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 
4) Esmena llicència de parcel.lació 
5) Incoació contractació servei de neteja de les vies públiques 
6) Incoació expedient subministrament nou vehicle brigada municipal 
7) Autorització llicència ambiental residència Hirundo Rústica 
8) Aprovació conveni de col.laboració entre la Biblioteca de Catalunya i 

l’Ajuntament de Canet de Mar (projecte PADICAT). 



  

9) Aprovació quarta addenda conveni de col.laboració Ajuntaments de l’alt 
Maresme amb alumnes al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme 

10) Aprovació estat de comptes Carnaval 2007 
11) Sol.licitud subvenció al departament de treball i indústria 
12) 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 28 
de març 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 11 d’abril de 2007, per import de  
77.536,92 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 factures F/2007/12 de data 11 d’abril de 2007, 
per import 77.536,92  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. 
 
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL VIOPAMENT S.L. 
PER CANVI D’ÚS D’UN LOCAL DESTINAT A HABITATGE AL CARRER SANT 
MIQUEL NÚMERO 30.  
  
Vista la instància presentada per la senyora Laura Corrons Castellà en nom i 
representació de la mercantil Viopament S.L. sol.licitant llicència d’obres per canvi 
d’ús de local destinat a habitatge al carrer Sant Miquel número 30,  



  

 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 7 de febrer de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisat el projecte executiu de referència, es constat que es tracta d’un canvi d’ús d’un local 
a habitatge en un edifici plurifamiliar. 
 
Consultades les NNSS de planejament i normativa vigent que li és d’aplicació i per tal de 
poder informar favorablement s’haurà de justificar  i /o aportar el següent: 
 
 Punt. 2.2.7 Decret 259/2003: Els espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada 
lliure mínima d’1m i permetre el pas d’un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 m 
x 0,50 m. 
 Assumeix d’arquitecte tècnic/aparellador degudament visat per Col·legi Professional. 
 
En conseqüència, s’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència d’obres, mentre no 
s’aporti la documentació requerida”. 

 
Atès que consta acreditat en el projecte presentat la creació d’una plaça 
d’aparcament en la mateixa planta baixa de l’edifici. 

 
Vist l’escrit presentat per l’arquitecta de l’obra Anna Gener en data 27 de febrer 
de 2007, aportant la documentació demanada pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès en data 9 de març d’enguany manifestant que: 
 

“Presentada documentació complementària pel tècnic redactor del projecte, es constata que 
es modifica l’accés a l’habitatge, segons requeriment referit al punt 2.2.7 Decret 259/2003: 
Els espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada lliure mínima d’ 1m i permetre el 
pas d’un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 m x 0,50 m. 
 
Aquesta modificació comportarà la substitució de la documentació gràfica pel seu homòleg 
en el projecte d’obres majors, segons la següent relació: 
 
                      Plànol modificat:                              O-04.4 (distribució proposada) 
 
D’altra banda es presenta: Assumeix d’arquitecte tècnic/aparellador. 
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 12 de març de 
2007, fent constar que s’han liquidat les taxes i els drets corresponents, d’acord 
amb les ordenaces fiscals vigents, i que s’han observat la resta de requisits 
legalment exigits.  
 
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 de canvi d’ús a la mercantil Viopaviment S.L. en nom i 
representació d’ella mateixa, per convertir un local en un habitatge al carrer Sant 
Miquel número 30, d’acord al projecte Anna Gener i Esteve, 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 vuit-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-dos 
cèntims (885,52 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents quaranta-un 
euros amb noranta-set cèntims (241,97 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de sis-cents seixanta-dos euros 
amb setanta-sis cèntims (662,76 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de 
dos-cents trenta-tres euros amb dinou cèntims (233,19 €) en concepte de fiança 
pel residus de 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 sis euros (6,00 €). 
  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, abans de l’inici de les 
obres haurà de presentar el projecte executiu per la seva posterior revisió i 
aprovació per part dels Serveis Tècnics i emplaçament en format digital.  
 
3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL LUIS GONZÁLEZ 
1982 S.L. PER A L’ENDERROCAMENT EDIFICI UBICAT A LA RONDA 
DOCTOR ANGLÈS xx. 
   
Vista la instància presentada pel senyor Moisés Gonzàlez Suàrez en nom i 
representació de la mercantil Luis Gonzàlez 1982 S.L. per a l’enderrocament edifici 
ubicat a la Ronda Doctor Anglès número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 2 d’abril 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 situat a la Rda. Doctor 
Anglès, 32. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, en 
conseqüència s’informa favorablement la llicència d’obres. 
 
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 conctacte directament 
amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira.”) 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 3 d’abril de 2007, 
fent constar que s’han liquidat les taxes i els drets corresponents, d’acord amb les 
ordenaces fiscals vigents, i que s’han observat la resta de requisits legalment 
exigits.  
 
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 Luis Gonzàlez 1982 S.L. en 
nom i representació d’ella mateixa, per a l’enderrocament edifici ubicat a la Ronda 
Doctor Anglès número 32, d’acord al projecte de l’arquitecta Alba Farré Nàcher, 
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-un euros amb vint-i-dos cèntims 
(321,22 €) 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 euros amb 
seixanta-un cèntims (160,61 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de dos 
mil cinc-cents trenta-quatre euros amb sis cèntims (2.534,06 €) en concepte de 



  

fiança pel residus de 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 cinquanta-quatre euros amb seixanta cèntims (54,60 €). 
  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, 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 conctacte 
directament amb el responsable d’aquest servei (Joaquim Rovira.”) 
 
3.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA FUNDACIÓ PRIVADA 
GUILLEM MAS PER A LA REFORMA FAÇANA I ACCÉS DE L’EDIFICI UBICAT 
AL CARRER VALL NÚMERO 69.  
  
Vista la instància presentada pel senyor Josep Maria Tena en nom i representació 
de la Fundació Privada Guillem Mas, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
reforma façana i accés a l’edifici ubicat al carrer Vall número 69. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 31 d’octubre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el Projecte Bàsic de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, es constata que es tracta de la construcció d’un edifici destinat vestíbul, 
sala polivalent, despatx i bany, així com el manteniment de la façana i la reordenació de 
l’espai interior definit per una plaça d’us exclusiu pels usuaris de la residència, amb l’enderroc 
de l’edifici destinat a recepció, per crear-hi un nou accés i crear un nou espai d’administració 
amb despatx i lavabo. I la creació d’un nou espai de recepció. 

Les obres acompleixen de forma genèrica amb la normativa que li es d’aplicació, en 
conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres majors. 

Nogensmenys i 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.c, de l’Ordenança, es comptabilitza: 
 
Estacionament reservat per a càrrega i descàrrega: 
 90dies x 12 ml x 0,52€/dia:    561,60 € 
 
Contenidor: 
 90dies x 3,00 ml x 0,52€/dia=140,40 € 
 TOTAL:                                702,00 € 
 



  

 Es el que s’informa als efectes oportuns”. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 23 de març de 
2007, manifestant que es tracta d’una reforma que afecta a una activitat subjecte a 
la regulació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de 
l’Administració, compresa dins de l’annex II,2, s’ha de sotmetre a informe previ del 
Consell Comarcal, perquè es pronunciï sobre la substancialitat o no del canvi 
proposat, i en el seu cas la seva admissió o inadmissió. 
 
Atès que consta acreditat que en data 19 de març de 2007 l’enginyer industrial del 
Consell Comarcal del maresme ha emès informe, mitjançant el qual s’informa 
favorablement el canvi proposat en l’activitat.  
 
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 Fundació privada Guillem Mas per a la 
reforma de façana i accés a la residència ubicada al carrer Vall número 69, d’acord 
al projecte de l’arquitecte Francesc Bassas i Alsina, 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 sis mil tres-cents vint-i-un euros amb noranta-sis 
cèntims (6.321,98 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de sis-cents setanta-cinc 
euros amb noranta-dos cèntims (675,92 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tres mil cent seixanta euros 
amb noranta-nou cèntims (3.160,99 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat de 
cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €) en concepte de fiança pel residus de 
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 set-cents dos euros (702,00 €). 
 
4.- ESMENA LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ 
 
4.1.- SUBSANACIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ I DIVISIÓ HORITZONTAL 
DE LA FINCA UBICADA AL CARRER PEDRACASTELL NÚMERO 
5/SANTIAGO RUSIÑOL NÚMERO 20. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de febrer de 2007, va 
concedir llicència de parcel.lació a la mercantil Grup Promo immobiliària Catalònia 
S.L.U. per segregar la finca ubicada al carrer Pedracastell número 5/carrer 
Santiago Rusiñol número 20. 
 
Atès que en data 6 de març de 2007 el senyor David Fabregà Colomer en nom i 
representació de la mercantil Grup Promo Immobiliària Catalònia S.L.U. presenta 
un escrit manifestant que en el projecte tècnic presentat hi havia unes errades de 
descripció que no s’ajusten amb la documentació gràfica i demana una rectificació 
de la llicència de parcel.lació d’acord amb la nova documentació que presenta. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de data 23 de març de 2007, el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència i a conseqüència de una sèrie de subsanacions en 
les descripcions de les finques resultants i a la vista de la nova documentació aportada pel 
sol·licitant que defineixen la segregació i nova divisió horitzontal de la finca amb façana al 
carrer Pedracastell, 5 i façana al carrer Rossinyol, 20, (finca registral 4.090, tom 586, llibre 51 
de Canet de Mar, full 41 i nº de registre 135 de 04.01.2007). i que consta de les següents 
entitats registrals :  
 
Entitat nº 1: Magatzem en planta baixa amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa la 
totalitat de la parcel·la, es a dir 256 m2, i té una superfície construïda de 256 m2. Finca 
inscrita en el  registre de la propietat d’Arenys de Mar, com a finca nº  5777, full 94, llibre 74 
de Canet de Mar, tom 831. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta baixa.  
- A la dreta entrant: Una línia de 32 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3, i una línia 
de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 
- Al fons : Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta soterrani. 
- Per sota: Amb el terreny natural. 
- Per sobre: En una ocupació 128 m2 amb la entitat  nº 3 que té façana en planta primera 
amb el carrer Pedracastell nº 5, i en una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 2 que té 
façana en planta baixa amb el carrer Rossinyol nº 20. 
 
Entitat nº 2: Habitatge amb accés des del carrer Rossinyol nº 20. Ocupa 128 m2 de la 
parcel·la i té una superfície construïda de 112 m2. Finca inscrita en el  registre de la propietat 
d’Arenys de Mar, com a finca nº  5779, full 43, llibre 108 de Canet de Mar, tom 1403. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta baixa. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 



  

- A l’esquerra entrant : Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 3. 
- Per sota: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1. 
- Per sobre:  - 
 
Entitat nº 3: Habitatge en planta primera amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa 
128 m2 de la parcel·la i té una superfície construïda de 96 m2. Finca inscrita en el  registre 
de la propietat d’Arenys de Mar, com a finca nº  5781, full 100, llibre 74 de Canet de Mar, tom 
831. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta primera. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 2. 
- Per sota: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1. 
- Per sobre: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 4. 
 
Entitat nº 4: Habitatge en planta segona amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa 
96 m2 de la parcel·la i té una superfície construïda de 96 m2. Finca inscrita en el  registre de 
la propietat d’Arenys de Mar, com a finca nº  5783, full 103, llibre 74 de Canet de Mar, tom 
831. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta segona. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb el dret de vol de la entitat nº 2. 
- Per sota: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 3. 
- Per sobre: - 
 
 Proposant-se la  següent relació de finques resultants: 
 
Finca nº 1 : Finca que consta de planta soterrani i baixa. Ocupa la meitat de la parcel·la que 
ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície construïda de 240 m2. Consta de 
les següents entitats :  
 
Entitat nº 1-1: Magatzem en planta soterrani amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. 
Ocupa la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície 
construïda de 128 m2. Es beneficia d’un servitud de pas a través de la entitat resultant nº 2-1. 
 
AFRONTA : 
- Al front:  Una línia de 8 m. amb la entitat nº 2-1.  
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta soterrani. 
- Per sota: Amb el terreny natural. 
- Per sobre: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1-2 que té façana en planta baixa 
amb el carrer Rossinyol nº 20. 
 
Entitat nº 1-2: Habitatge en planta baixa amb accés des del carrer Rossinyol nº 20. Ocupa la 
meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2 i té una superfície 
construïda de 112 m2 i una superfície útil de 93 m2. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta baixa. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 2-2. 
- Per sota:  En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1-1. 



  

- Per sobre:  - 
 
Finca nº 2: Finca que consta de planta baixa, primera i segona. Ocupa la meitat de la 
parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície construïda de 320 
m2. Consta de les següents entitats :  
 
Entitat nº 2-1: Magatzem en planta baixa amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa 
la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície 
construïda de 128 m2., de les quals són zones comuns 6 m2. Queda carregada amb una 
servitud de pas en favor de la entitat nº 1-1. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta baixa.  
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb l’entitat nº 1-1. 
- Per sota: Amb el terreny natural. 
- Per sobre: En una ocupació 128 m2 amb la entitat nº 2-2 que té façana en planta primera 
amb el carrer Pedracastell nº 5, 

 
Entitat nº 2-2: Habitatge en planta primera amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa 
la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície 
construïda de 96 m2, de les quals son zones comuns 8 m2. L’habitatge té una superfície útil 
de 78 m2. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta primera. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 1-2. 
- Per sota: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 2-1. 
- Per sobre: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 2-3. 
 
Entitat nº 2-3: Habitatge en planta segona amb accés des del carrer Pedracastell nº 5. Ocupa 
96 m2 de la parcel·la i té una superfície construïda de 96 m2, de les quals son zones comuns 
8 m2. L’habitatge té una superfície útil de 78 m2. 
 
AFRONTA: 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta segona. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb el dret de vol de la entitat nº 1-2. 
- Per sota: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 3. 
- Per sobre: - 
 
Juntament amb la documentació presentada també s’aporta la nota informativa de domini i 
càrregues de la finca objecte de la segregació i un emplaçament en format digital per tal de 
completar l’expedient. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries vigents es constata que la finca de referència està 
inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2b(i). 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud requerida”. 

 
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.- Rectificar la llicència de parcel.lació concedida per la Junta de Govern 
Local de data 21 de febrer de 2007 a la mercantil Grup Promo Imbobiliària 
Catalònia S.L.U. per segregar la finca ubicada al carrer Pedracastell número 
5/carrer Santiago Rusiñol número 20. 
  
SEGON.- Les finques resultants tindran les següents descripcions: 
 
Finca nº 1 : Finca que consta de planta soterrani i baixa. Ocupa la meitat de la 
parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície construïda 
de 240 m2. Consta de les següents entitats :  
 
Entitat nº 1-1: Magatzem en planta soterrani amb accés des del carrer Pedracastell 
nº 5. Ocupa la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i 
té una superfície construïda de 128 m2. Es beneficia d’un servitud de pas a través 
de la entitat resultant nº 2-1. 
 
 AFRONTA : 
- Al front:  Una línia de 8 m. amb la entitat nº 2-1.  
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta 

soterrani. 
 
 
- Per sota: Amb el terreny natural. 
- Per sobre: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1-2 que té façana en 

planta baixa amb el carrer Rossinyol nº 20. 
 
Entitat nº 1-2: Habitatge en planta baixa amb accés des del carrer Rossinyol nº 20. 
Ocupa la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2 i té una 
superfície construïda de 112 m2 i una superfície útil de 93 m2. 
 
 AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Rossinyol nº 20 a nivell de planta baixa. 
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Rossinyol nº 18. 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 2-2. 



  

- Per sota:  En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 1-1. 
- Per sobre:  - 
 
Finca nº 2: Finca que consta de planta baixa, primera i segona. Ocupa la meitat 
de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té una superfície 
construïda de 320 m2. Consta de les següents entitats :  
 
Entitat nº 2-1: Magatzem en planta baixa amb accés des del carrer Pedracastell nº 
5. Ocupa la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i té 
una superfície construïda de 128 m2., de les quals són zones comuns 6 m2. 
Queda carregada amb una servitud de pas en favor de la entitat nº 1-1. 
 
AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta 

baixa.  
- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb l’entitat nº 1-1. 
- Per sota: Amb el terreny natural. 
- Per sobre: En una ocupació 128 m2 amb la entitat nº 2-2 que té façana en 

planta primera amb el carrer Pedracastell nº 5, 
 
Entitat nº 2-2: Habitatge en planta primera amb accés des del carrer Pedracastell 
nº 5. Ocupa la meitat de la parcel·la que ocupa la finca original, es a dir 128 m2, i 
té una superfície construïda de 96 m2, de les quals son zones comuns 8 m2. 
L’habitatge té una superfície útil de 78 m2. 
 
 AFRONTA : 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta 
primera. 

- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb la entitat nº 1-2. 
- Per sota: En una ocupació de 128 m2 amb la entitat nº 2-1. 
- Per sobre: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 2-3. 
 
Entitat nº 2-3: Habitatge en planta segona amb accés des del carrer Pedracastell 
nº 5. Ocupa 96 m2 de la parcel·la i té una superfície construïda de 96 m2, de les 
quals son zones comuns 8 m2. L’habitatge té una superfície útil de 78 m2. 
 
AFRONTA: 
- Al front: Una línia de 8 m. amb el carrer Pedracastell nº 5 a nivell de planta 
segona. 

- A la dreta entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 7 
- A l’esquerra entrant: Una línia de 16 m. amb la finca del carrer Pedracastell nº 3 
- Al fons: Una línia de 8 m. amb el dret de vol de la entitat nº 1-2. 
- Per sota: En una ocupació de 96 m2 amb la entitat nº 3. 
-     Per sobre: - 
 



  

5.- INCOACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
Atesa la necessitat i la conveniència de tramitar el procediment de licitació per a 
l’atorgament de la prestació del servei de neteja de les vies públiques de Canet de 
Mar, d’acord amb allò regulat al Títol IV del llibre II 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 (TRLCAP). 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant 
concurs, per procediment obert del servei de neteja de les vies públiques de Canet 
de Mar, redactat  pel secretari i interventor municipals, així com el seu informe, que 
es transcriu a continuació: 
 

“En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, i  en Antoni Calpe i 
Jordà, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la 
proposta d’iniciació d’expedient de contractació del servei de neteja de les vies públiques 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.n 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 6.000.000.000 d’euros, 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.- Quan al procediment i la forma de contractació, en aquest cas és utilitzable en el 
concurs ja que estableix l’art, 208 TRLCAP, la subhasta com a forma d’adjudicació només 
podrà utilitzar-se en contractes d’escassa quantia en els que el seu objecte sigui 
perfectament definit tècnicament i no sigui possible introduir-hi modificacions de cap classe, 
quedant el preu com a únic factor determinant de l’adjudicació. El concurs serà la forma 
normal d’adjudicació d’aquests contractes.  
 
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 plec de 
clàusules administratives particulars, sense atenir-se exclusivament al preu i sens perjudici 
de la possibilitat de declarar-lo desert. 
 
Tercer.- La durada dels contractes de serveis, de conformitat amb el que disposa l’article 
198.1 TRLCAP, no podrà ser superior a 2 anys, si bé es podrà preveure en el contracte la 
seva modificació i pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva finalització, sense 
que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, ni puguin 
se concertades aïllada o conjuntament per un termini superior al fixat originàriament. En 
conseqüència, la durada màxima d’aquest contracte, incloses pròrrogues, no excedirà els 4 
anys. 
 
Pel que fa a la publicitat de la convocatòria es necessària en el present cas, per raó de la 
quantia, la publicació en el DOUE segons estableix l’art. 203 del TRLCAP al superar els 
211.129 euros. 
 
Quart.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s’adequa a la normativa 
vigent en matèria de contractació local. 
 
Cinquè.- Existeix consignació pressupostària suficient en la partida núm. 50 442 22707 (RC 
787) del vigent pressupost municipal per l’exercici 2007.L’aplicació de les obligacions 



  

econòmiques que dimanen del present contracte es configuren com a despeses plurianuals, 
per tant, s’hauran de consignar en el pressupost de l’any 2007 
 

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 segui la tramitació de 
l’expedient de contractació i licitació.  
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen  a Canet de Mar el 10 d’abril de 2007” 

 
Es per tot això que, de conformitat amb la tinença d’alcaldia de medi ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant concurs del servei de 
neteja de les vies públiques de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Incoar expedient de contractació, per procediment obert i mitjançant 
concurs per a l’adjudicació d’aquest servei i publicar-se el corresponent edicte al 
DOGC, BOE i DOUE, segons allò que disposa l’art. 93.2 de la LCAP. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en que delegui per dur a 
terme totes les autoritzacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests 
acords. 
 
6.- INCOACIÓ EXPEDIENT SUBMINISTRAMENT NOU  VEHICLE BRIGADA 
MUNICIPAL 
 
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. 
 
7.- AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL RESIDÈNCIA HIRUNDO 
RÚSTICA 
 
En data 07/01/05, el Sr. Marc Rovira Mascort, actuant en representació de la 
societat HIRUNDO RÚSTICA, SL presentà davant d’aquest Ajuntament, una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció d’una 
llicència municipal ambiental (tipus B), per a l’exercici de l’activitat de residència 
geriàtrica ubicada al Passeig de la Misericòrdia, s/n, d’aquesta població. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de maig de 
2005 va acordar concedir a l’empresa HIRUNDO RÚSTICA, SL, la llicència 
municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat de residència geriàtrica al Passeig 
de la Misericòrdia s/n, d’aquesta població, d’acord amb el projecte presentat per 
l’enginyer industrial, visat en data 15 de maig de 2003 amb ell número 03-379. 
 
Atès que mitjançant decret 63/2007 de data 19 de gener, es resolgué rectificar de 
conformitat amb l’article 105.2 (LRJPAC), la primera determinació del punt segon 



  

de l’acord de la Junta de Govern Local pres en data 11 de maig de 2005, 
consistent en substituir a on deia número 03-379 de data 15 de maig de 2003, per 
75019 de data 4 de gener de 2005. 
 
Atès que en data  28/03/07 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial 
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat favorable. 
 
Vista l’acta de comprovació, subscrita pel Tècnic Municipal, en data  04 d’abril de 
2007, la qual conclou que pot donar-se per satisfactori el grau de compliment de 
les condicions que figuren a la llicència atorgada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 11 de maig  de 2005, i, per tant, pot lliurar-se la definitiva llicència 
municipal ambiental. 
 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i 
instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de setembre 
de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 2000, de 
conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de medi ambient, s’acorda per 
unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat de Residència Geriàtrica sol·licitada per 
la societat HIRUNDO RÚSTICA, SL ubicada al Passeig de la Misericòrdia s/n 
d’aquesta població.  
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada vuit anys i 
no es sotmet a cap revisió periòdica, però l’Ajuntament podrà procedir a la revisió 
quan es doni algun dels supòsits previstos a l’article 90 de l’Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i 
instal·lacions. 
 
TERCER.- Fer saber a la societat HIRUNDO RÚSTICA, SL que de conformitat 
amb el que estableix la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental en les activitats i les 
instal·lacions, en cas que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació 
de caràcter fix en la seva instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais 
interiors de l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com a mínim en català. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal que 
qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi convenients. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE 
CATALLUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (PROJECTE PADICAT). 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació han facilitat que el patrimoni 
cultural i científic i la informació en general es presentin en format digital, com 
també en els formats analògics. 
 
Aquesta realitat, sumada a la voluntat de les persones, les institucions i els 
governs de vetllar per la preservació de qualsevol forma de patrimoni, ha 



  

possibilitat que les administracions de diversos països hagin promogut polítiques 
destinades a garantir l’accés permanent a la producció digital per part dels agents 
públics i privats. 
 
Malgrat les dificultats tècniques, diversos països han entès la necessitat de passar 
a l’acció, d’establir polítiques i emprendre accions de preservació per assegurar la 
pervivència de la producció digital, com ja s’havia fet històricament amb els 
documents impresos i en suports tradicionals. En la major part dels casos ha estat 
la biblioteca nacional qui ha liderat el procés de preservació i l’accés del patrimoni 
digital; en el cas de Catalunya, doncs, és la Biblioteca de Catalunya l’encarregada 
de tirar endavant aquest projecte. Per fer-ho ha implicat la resta d’agents. 
 
Un dipòsit digital nacional té la missió de garantir l’accés a llarg termini als 
recursos digitals que es generen en un territori, o sobre un territori determinat. Si 
es vol reflectir de forma fidel la història i el desenvolupament econòmic, social, 
cultural i científic d’un país no es pot obviar tota la producció web que es genera. 
 
L’objectiu genèric del projecte Patrimoni Digital de Catalunya (Padicat) és 
dissenyar i produir un sistema que permeti a la Biblioteca de Catalunya compilar, 
processar i donar accés permanent a la producció digital catalana. 
 
El sistema es basa en l’aplicació d’una sèrie de programes informàtics que 
permeten la captura, l’emmagatzematge, l’organització, la preservació i l’accés 
permanent a les pàgines publicades a Internet. 
 
El projecte preveu implicar en una primera fase 1.000 institucions representatives 
de la societat civil catalana, per assegurar que les diferents versions de les seves 
produccions digitals s’incorporin al Padicat. Es tracta de formalitzar la col·laboració 
amb aquestes institucions i garantir que des dels inicis del projecte hi seran 
presents. 
 
Un cop formalitzat l’acord de cooperació, el sistema automatitzat de captura de 
pàgines web inclourà la web de l’Ajuntament de Canet de Mar, recopilant el que 
estigui publicat en obert a Internet i al domini municipal. En qualsevol moment, 
l’Ajuntament pot negar-se a formar part del projecte. 
 
Aquest projecte compromet a l’Ajuntament de Canet de Mar a notificar els canvis 
substancials que es vulgui que quedin recollits pel Padicat; a facilitar les dades 
relatives a la web (llenguatge de programació emprat, quan no és estàndard) per 
assegurar-ne la correcta compilació, i autoritzar la captura, la conservació i l’accés 
en línia del recurs web. No és objectiu del sistema donar accés paral·lel a la 
pàgina web real en un altre servidor, es tracta de permetre l’accés a l’historial de 
pàgines web que s’han produït en el passat. 
 
La Biblioteca de Catalunya es compromet a preservar en la mesura de les 
possibilitats tecnològiques la conservació en forma i contingut de la vostra web 
dipositada, emprant les eines i les tècniques que tingui a l’abast per aquesta 
finalitat, i donar visibilitat a l’Ajuntament pels canals de comunicació que tingui 



  

previstos, incloent-hi la web del sistema Padicat i la resta de comunicacions 
públiques relatives al projecte, pioner a Espanya i de referència a Europa. 
 
És per tot això que, de conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia de 
cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per al projecte Padicat, el contingut literal del qual 
és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I  
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL PROJECTE PADICAT (PATRIMONI 
DIGITAL DE CATALUNYA) 
 
Barcelona, a 12 de d’abril de 2007 

 
REUNITS 

 
D'una part la senyora Dolors Lamarca Morell, directora de la Biblioteca de Catalunya 
 
I d'altra part, l’il·lustríssim senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar 
 

ACTUEN 
 
La primera, en representació de la Biblioteca de Catalunya, en virtut de les facultats que li 
confereix l’article 15 de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, i d’acord amb les 
decisions del Consell Rector de la sessió de 14 de juliol de 2004. 
 
I Joaquim Mas Rius, en representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de les 
facultats que li atorga l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2007. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
EXPOSEN 

PRIMER. Que la Biblioteca de Catalunya impulsa un projecte de preservació del patrimoni 
digital de Catalunya, que rep el nom de Patrimoni Digital de Catalunya, d’ara en davant 
Padicat.  

SEGON. Que aquest projecte Padicat consisteix en la compilació, la preservació i l’accés 
obert als documents publicats digitalment que siguin representatius de la cultura i la societat 
catalana. 
 
TERCER. Que la Biblioteca de Catalunya vol fomentar la recuperació, difusió i preservació 
del patrimoni digital català, i especialment, assegurar l’accés permanent a la producció digital 
publicada a Internet. 
 
QUART. Que la Biblioteca de Catalunya vol realitzar el projecte Padicat en col·laboració amb 
aquelles institucions, organismes o entitats que generin continguts digitals. 
 
PACTES 
 
PRIMER. La finalitat del present conveni és establir els termes de la col·laboració entre la 
Biblioteca de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar per dur a terme el projecte Padicat. 
 
SEGON. La Biblioteca de Catalunya gestionarà la plataforma, eines tecnològiques i el 
personal per a la creació i manteniment del Padicat. 



  

 
TERCER. L’Ajuntament de Canet de Mar podrà subministrar el recurs o recursos digitals 
propis quan es produeixin canvis significatius, o bé notificar aquests canvis per possibilitar la 
captura automatitzada, que està previst en un mínim de dues captures anuals. En el cas dels 
canvis diaris es determinarà la periodicitat del lliurament dels recursos diaris. 
 
QUART. L’Ajuntament de Canet de Mar facilitarà la informació suficient pel que fa a la 
identificació del recurs que diposita, sigui per metadades o altres llenguatges, únicament en 
el cas que aquesta sigui requerida per la Biblioteca de Catalunya. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar facilitarà la informació suficient pel que fa al format 
del recurs que diposita, incloent llenguatges de programació, tipologia dels fitxers no 
estàndards, etc. 
 
SISÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza a conservar el recurs dipositat. 
 
SETÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza la transformació dels fitxers informàtics 
dipositats que es pugui realitzar des dels serveis tècnics de la Biblioteca de Catalunya amb 
l’objectiu de preservar el contingut i la forma original del recurs. 
 
VUITÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza a publicar la totalitat del recurs conservat en 
obert i en línia. 
 
NOVÈ. L’Ajuntament de Canet de Mar podrà identificar el recurs virtual vigent amb el segell 
“Padicat”, que certifica de la institució la voluntat de contribuir a la preservació del patrimoni 
digital de Catalunya, i que per les seves característiques i continguts forma part d’aquesta 
col·lecció. 
 
DESÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà una via senzilla, sense cap cost econòmic per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per realitzar el dipòsit amb la periodicitat acordada.  
 
ONZÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà el tractament professional de les dades relatives 
a la identificació del recurs que es diposita. 
 
DOTZÈ. La Biblioteca de Catalunya preservarà en la mesura de les possibilitats 
tecnològiques la conservació en forma i contingut dels recursos dipositats, emprant les eines 
i les tècniques que tingui a l’abast per aquesta finalitat.  
 
TRETZÈ. La Biblioteca de Catalunya promocionarà l’Ajuntament de Canet de Mar per mitjà 
de la presència de la URL del recurs vigent juntament amb els recursos dipositats, i altres 
formen que reforcin la visibilitat de la cooperació que s’acorda. 
 
CATORZÈ.  La durada d’aquest conveni és de quatre anys, a comptar des del moment de la 
seva signatura, i s’entendrà renovat anualment en el mes de desembre de cada any. En 
qualsevol moment les parts poden rescindir-ne la vigència per mutu acord. 
 
I en prova de conformitat i aprovació, ambdues parts signen aquest document per duplicat, 
en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
Dolors Lamarca Morell     Joaquim Mas Rius 
Biblioteca de Catalunya     Ajuntament de Canet 

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



  

9.- APROVACIÓ QUARTA ADDENDA CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES AL CPEE L’HORITZÓ 
DE PINEDA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2002 es va signar un conveni de 
col·laboració entres el ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes 
escolaritzats al CPEE l’Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
Atès que el CPEE l’Horitzó és l’únic centre públic d’educació especial de la zona 
de l’Alt Maresme que està ubicat físicament al terme municipal de Pineda de Mar i 
que és l’escola de referència d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Atès que l’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració econòmica de 
cada un dels diversos ajuntaments de l’Alt Maresme, en funció del nombre 
d’alumnes que tinguin escolaritzats al CPEE L’Horitzó i en la clàusula sisena 
preveu que la durada del conveni és d’un any i que es pot prorrogar de mutu acord 
i manifestat de manera expressa per a cada una de les parts. 
 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
decret núm. 40/2003, de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia d’Educació i Infància, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.-  Aprovar la quarta addenda al conveni, el text literal de la qual es transcriu 
a continuació: 
 

QUARTA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
DE L’ALT MARESME QUE TENEN ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL CPEE 
L’HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 
 
A Mataró, 21 de març de 2007 
 
ES REUNEIXEN: 
 
D’una part el Sr. Pere Almera i Puiggròs, que actua en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Maresme,  
D’altra part l’Il·lm. Sr. Miquel Rubirola i Torrent, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Andreu Majó i Roca , que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Arenys de Munt, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Josep Basart i Pinatel·li, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Calella, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas i Rius, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, 
D’altra part l’Il·lma. Sra. Conxita Campoy Martí, que actua en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar,  
D’altra part l’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Palafolls, 
D’altra part l’Il·lm. Joan Morell i Comas, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, 



  

D’altra part l’Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament 
de Sant Iscle de Vallalta, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Manuel Mombiela i Simon, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Josep Monreal Ribot, que actua en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Santa Susanna, 
D’altra part l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, que actua en qualitat d’alcalde de 
l’Ajuntament de Tordera, 
 
MANIFESTEN: 
 
PRIMER.- Que en data 26 de novembre de 2002 es va formalitzar el “Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el  
 
CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, per part de totes les 
parts implicades.  
 
SEGON.- Que en data 19 de maig de 2004 es va formalitzar la primera addenda al conveni. 
 
TERCER.- Que en data 17 de març de 2005 es va formalitzar la segona addenda al conveni. 
 
QUART.- Que en data 22 de març de 2006 es va formalitzar la tercera addenda al conveni. 
 
CINQUÈ.- Que la clàusula sisena preveu que la durada del conveni és d’un any natural, 
podent-se prorrogar de mutu acord, manifestat de manera expressa per cada una de les 
parts. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat per 
aquest acte i de comú acord estableixen els següents  

 
PACTES: 
 
PRIMER.- PRORROGAR pel curs escolar 2006/2007 l’addenda econòmica al “Conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el 
CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar, i el Consell Comarcal del Maresme”, respectant 
l’aportació econòmica de 300.-€ per alumne i curs, d’acord el pacte primer de la segona 
addenda al conveni. 
 
SEGON.- Establir que la quarta addenda d’aquest conveni fa referència al curs 2006/2007, i 
que per aquest motiu l’aportació econòmica de cada Ajuntament estarà en funció del nombre 
d’alumnes escolaritzats aquest curs. 
 
El reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en lloc i la 
data que s’ha indicat al començament. 

 
10.- APROVACIÓ ESTAT DE COMPTES CARNAVAL 2007 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a l’organització 
de la festa de Carnaval que consisteix en l’Arribo de Carnestoltes, les rues de 
Carnaval, l’enterrament de la Sardina, així com totes les actuacions lligades a 
aquestes activitats, essent el detall d’ingressos i despeses de la mateixa el 
següent: 
 
DESPESES ............................................................................. 19.752,86 
   
Comissió Carnaval  .................................................................... 15.000,00 
Despeses generals carnaval ....................................................... 2.046,24 
Rua infantil de carnaval (escoles) .......................................... 2.706,62 
   



  

INGRESSOS ........................................................................... 875,64 
   
Devolució Comissió Carnaval  ................................................. 875,64 
   

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 Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el present estat de comptes, corresponent a les activitats del 
Carnaval 2007 organitzat per l’Ajuntament, autoritzant la despesa de divuit mil vuit 
cents setanta set euros i vint-i-dos cèntims d’euro (18.877,22 €) amb càrrec a la 
partida 22607.451 del vigent pressupost. 
 
11.- SOL.LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL 
 
En data 23/02/2007 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
resolució  TRI/790/2006, de 28 de febrer de 2007, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2007 per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació professional ocupacional vinculades al Catàleg 
de Qualificacions Professionals de Catalunya adreçades a treballadors en situació 
d’atur. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està reconegut com a centre col·laborador 
del Departament de Treball i Indústria en matèria de formació ocupacional i 
contínua, amb el número de cens 0866, per la qual cosa es pot acollir a 
l’esmentada Ordre. 
 
Atès que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha detectat la necessitat de 
millorar el nivell formatiu dels usuaris del Servei d’Ocupació per facilitar la seva 
incorporació al mercat laboral, i, alhora, s’han recollit les demandes formatives 
d’aquest col·lectiu que s’han tingut en compte per l’elaboració del pla formatiu a 
presentar. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 24 d’abril, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria de promoció econòmica, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara de la resolució TRI/790/2007, de 28 de febrer de 2007, una 
subvenció per import de 67.202,80 euros per a la realització de les accions 
formatives següents: 
 
Cursos sol·licitats                      Subvenció sol·licitada  
 
Auxiliar d’infermeria en geriatria (304 hores) ....................  21.280,00€    
 
 
Administratiu/iva comptable (384 hores) ..........................  31.180.80 € 
Anglès:atenció al públic (234 hores).................................  14.742,00 € 



  

 
SEGON.- Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament per signar els documents 
que siguin necessaris en relació a la present resolució. 
 
12.- 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 21.30 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


