
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE FEBRER 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:21:15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
 

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

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació retenció de crèdits 
4) Atorgament llicències d’obres 
5) Aprovació acceptació préstec de la Caixa de Crèdit per al finançament de 

l’obra de pavimentació de les vies públiques any 2007. 
6) Adjudicació parades núm. 22-23-24 mercat municipal 
7) Aprovació sol·licitud ajuts XBMQ àmbit esports 
8) Aprovació pagament primer trimestre beques menjadors escolars 
9) Aprovació convocatòria general subvencions 1/2007 
10) Precs i preguntes 



  

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 7 
de febrer 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 14 de febrer de 2007, per import de  
13.297,28 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 14 de febrer de 2007, per 
import 13.297,28   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.- APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen els 
números 452 a 477 ambdós inclosos,  de la relació núm. 3/07 del pressupost 
ordinari de la corporació, segons relació adjunta i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució dels Pressupostos 
de  2007, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 04/07 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 47.125,73,- Eur. 



  

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
4.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
4.1- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL LUIS GONZALEZ 
1982 S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 4 HABITATGES, 
LOCAL I 4 PLACES D’APARCAMENT A LA RONDA DOCTOR ANGLÈS NÚMERO 
xx. 
   
Vista la instància presentada per la mercantil Luis Gonzàlez 1982 S.L. en nom i 
representació d’ell mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció 
edifici plurifamiliar de 4 habitatges, local i 4 places d’aparcament a la Ronda Doctor 
Anglès número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 2 de febrer de 2007, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisat el projecte bàsic de referència i consultades les NNSS de planejament i normativa 
vigent que li és d’aplicació es constata que es tracta d’un promoció constituïda per un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres amb quatre habitatges, un local i quatre places d’aparcament. 
 
El qual compleix de forma genèrica. En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud 
de llicència d’obres. 
 
Nogensmenys s’haurà d’aportar projecte executiu abans de l’inici de les obres per la revisió i 
aprovació pel Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, en que es reflectirà la tanca 
amb material d’acabat i dimensions segons esquema de l’art. 35 NNSS”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 5 de febrer de 
2007, en el qual consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les provisions i 
imports de les taxes i els drets corresponents, d’acord amb les Ordenances fiscals 
vigents, que s’han dipositat les garanties legals 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 i 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 delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



  

  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Luis González 1982 S.L. en 
nom i representació d’ella mateixa per a la construcció edifici plurifamiliar entre 
mitgeres de 4 habitatges, un local i 4 places d’aparcament al solar ubicat a la 
Ronda Doctor Anglès número xx/Verge del Pilar xx, 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 nou mil dos-cents seixanta-vuit euros amb 
vuitanta-sis cèntims (9.268,86 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos mil 
vuit-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (2.886,83 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de quatre mil sis-cents trenta-
quatre euros amb quaranta-tres cèntims (4.634,43 €) pels valors urbanístics en 
risc i la quantitat de set mil tres-cents vint euros amb divuit cèntims (7.320,18 €) 
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 cent nou euros amb vint cèntims (109,20 €). 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a l’aportació del projecte executiu abans de l’inici de les obres 
per la revisió i aprovació pel Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
que es reflectirà la tanca amb material d’acabat i dimensions segons esquema de 
l’art. 35 NNSS”. 
 
4.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JORDI OLIVER 
MORALES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UBICAT AL 
CARRER SAÜC NÚMEROxx. 
  
 Vista la instància presentada pel senyor JOM en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma i ampliació habitatge ubicat 
al carrer Saüc número 37. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 18 de gener de 2007, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es constata que per tal d’informar favorablement la sol·licitud de llicència d'obres de 
referència, s’haurà d’incloure documentació complementària modificant els punts 
següents: 

 



  

 Indicar gràficament quins paraments s’enderrocaran i quins es construiran (plànol groc / 
vermell). 

 
En conseqüència s’informa desfavorable, mentre no s’aporti la documentació requerida”. 

 
Vist el nou informe complementari emès pel tècnic municipal manifestant: 
 

“Vistes les esmenes presentades pel tècnic redactor referides a plànol gràfic dels elements i 
atès que la proposta s’ajusta a les NNSS de planejament i  normativa vigent que li és 
d’aplicació. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’obres.” 

 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 6 de febrer de 
2007, en el qual consta acreditat que l’interessat ha signat conforme no ha 
d’ocupar la via pública, per la qual cosa, no procedeix liquidar cap import per 
aquest concepte, amb 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 9. 
 
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 i 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 delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JOM en nom i representació d’ell 
mateix per a la reforma i ampliació habitatge ubicat al carrer Saüc número x, 
d’acord al projecte de l’arquitecte Francesc Vilanova, 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 cent trenta-cinc euros amb trenta-dos 
cèntims (2.135,32 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents cinquanta-
un euros amb trenta cèntims (251,30 €).  
 



  

TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil seixanta-set euros amb 
seixanta-sis cèntims (1.067,66 €) pels valors urbanístics en risc i la quantitat de 
dos-cents trenta-tres euros amb vuitanta cèntims (233,80 €) 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.- 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 9. 
 
4.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A PROMOCIONS NOU 
VILAMAJOR S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE SIS HABITATGES I 
APARCAMENT AL SOLAR UBICAT A VIA FIGUEROLA NÚMERO xx.  
  
Vista la instància presentada pel senyor Joan Solans Góngora en nom i 
representació de Promocions Nou Vilamajor S.L., amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcció edifici de sis habitatges i aparcament al solar ubicat a 
Via Figuerola número xx. 
 
Vistos els escrits presentats per l’arquitecte de l’obra, Joan Solans Góngora en 
dates 13 i 26 d’octubre de 2006, presentant documentació demanada pel tècnic 
municipal. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 13 de gener de 2006, el 
contingut del qual és: 
 

“Examinada la documentació de referència es comprova que es tracta d’un Projecte Bàsic i 
Executiu pel qual es sol·licita llicència d’obres, consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents junt amb el Pla Parcial Canet 2002 (zona Andreu-Busquets autopista), 
es constata que:  
 
1. Pel que fa a la proposta d’ordenació es considera que, tot i que la normativa vigent en 
proposa una de diferent, la proposta de la normativa és indicativa i sense haver aprofundit en 
l’anàlisi dels diferents aspectes que exposa la present proposta d’edificació. 

 
2. Per altra banda, la justificació realitzada deixa clar que l’opció manté les mateixes 
superfícies de zona verda i passos de vianants i vehicles que en la solució del pla parcial i 
per tant es considera que l’ordenació proposada s’ajusta a la normativa vigent. 

 
3. Descomptant l’espai ocupat pel pas de vehicles i contant, per tant, amb l’espai comú 
ajardinat que preveu el pla parcial, el projecte s’ajusta al 20% de pavimentació màxima. 
 
Conseqüentment s’informa favorablement la documentació de referència. Donat que es 
tracta de la modificació d’un projecte executiu, queden incorporades les esmenes substituint 
els plànols inicials pels que s’adjunten amb la documentació de referència. (Planols 2 i 12). 
 
Per altra banda, recordar, que és necessari obtenir la llicència ambiental de l’activitat de 
l’aparcament per tal de poder concedir la referent a obres. I aportar en format digital 
l’emplaçament abans de l’inici de les obres”. 
 



  

Atès que mitjançant decret d’alcaldia 115/2007, de data 2 de febrer, ha estat 
atorgat el permís d’instal.lació municipal preceptiu i previ a la concessió de la 
llicència d’obres. 
 
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 5 de febrer de 
2007, en el qual consta acreditat que l’interessat ha signat conforme no ha 
d’ocupar la via pública, per la qual cosa, no procedeix liquidar cap import per 
aquest concepte, amb 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 9. 
 
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 i 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 delegada d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Promocions Nou Vilamajor S.L. 
en nom i representació d’ella mateixa per a la construcció edifici de sis habitatges 
en filera i aparcament, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte Joan Solans 
Gòngora, 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 dinou mil dos-cents trenta-vuit euros amb noranta-
nou cèntims (19.238,99 €) ; per taxes urbanístiques la quantitat de tres mil cinc-
cents dinou euros amb seixanta cèntims (3.519,60 €) i per drets de connexió a 
clavegueram la quantitat de cent vuitanta euros amb dotze cèntims (180,12 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de nou mil sis-cents dinou 
euros amb cinquanta cèntims (9.619,50 €) pels valors urbanístics en risc i la 
quantitat de sis-cents un euros (601,00 €) 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.- 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 9. 
 
5.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PRÈSTEC DE LA CAIXA DE CRÈDIT PER AL 
FINANÇAMENT DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 
ANY 2007. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona concedirà a 
l’Ajuntament de Canet de Mar un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit de 
Cooperació Local per un import de 125.000 EUR, destinat al finançament de l’obra 
titulada “Pavimentació i conservació de els vies públiques, any 2007”, amb un 
tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, segons les 
condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 
De conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- APROVAR L’ACCEPTACIÓ del crèdit de la Caixa de Crèdit de 
Cooperació Local, pel finançament de l’obra titulada “Pavimentació i conservació 
de els vies públiques, any 2007”, per import de 125.000€.  
 
SEGON.- APROVAR LES CLÀUSULES DEL CONVENI que s’adjunta a 
continuació: 
 
1.  Acceptació -  L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat 
plena, com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la 
Caixa de Crèdit de Cooperació Local i la  normativa legal aplicable. 
2. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà 
l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el 
préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació. 
3. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar 
l’interès fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació 
podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3 del Reglament de la Caixa de 
Crèdit de Cooperació Local. El pagament de les anualitats es realitzarà abans del 
30 de juny de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense 
esperar la notificació de la Diputació. 
4. Consignació pressupostària -  L'Ajuntament es compromet a consignar en 
l'estat de despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de 
reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin  pagar a la Diputació 
l'import de les anualitats fixades.  
5. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels 
interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos 
que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació 
de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o 
recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. La Diputació 



  

podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva compensació 
per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament. 
6. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del 
crèdit concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per 
qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la 
corresponent compensació de deutes. 
7. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol 
moment comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets 
per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de 
l'actuació per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la 
facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre els 
dubtes que sorgeixin del seu compliment.  
 
TERCER.- Facultar al senyor Joaquim Mas i Rius, alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per signar la formalització del present conveni.  
 
QUART.- Els acords precedents quedaran condicionats a l’aprovació definitiva per 
part de l’Excma. Diputació de Barcelona del préstec abans esmentat.  
 
CINQUÈ.- Ratificar els presents acords en el proper ple ordinari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar -òrgan competent per raó de la seva quantia- atès que l’import 
acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini concertades en el vigent 
exercici econòmic, inclosa la nova operació és de 1.412.714,04€ (571.200,0€ 
Teatre Odeon + 716.514,04€ Obres inversió 2007+125.000€ Asfaltat de carrers 
2007) tenint un import total del 10,96% i, per tant, supera el 10 % dels recursos de 
caràcter ordinari previstos (12.891.906€) en el Pressupost vigent d’acord amb 
l’article 52 ap.2 del TRLRHL. 
 
SISÈ.-  Sol•licitar la corresponent autorització del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.- ADJUDICACIÓ PARADES NÚM. 22-23-24 MERCAT MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 10 de gener de 2007, va acordar 
incoar expedient de contractació pel procediment obert mitjançant concurs per a la 
concessió de les parades que han quedat lliures a la plaça del Mercat de Canet de 
mar, de conformitat amb les clàusules administratives que es van aprovar en el 
mateix acord. 
 
Atès que en el DOGC núm. 4801, de data 17 de gener 2007, s’ha publicat el 
corresponent edicte de convocatòria d’aquesta licitació, la rectificació del qual es 
va publicar en el DOGC núm. 4807 de data 25 de gener 2007. 
 
Atès que la mesa de contractació, en data 2 de febrer 2007, va atorgar un termini 
de fins a 3 dies per aportar la documentació que mancava i que ja va ser 
presentada per l’única licitadora presentada, la Sra. MEM, per a l’explotació de les 
parades 22,23 i 24, pel preu de 669,12 €. 
 



  

D’acord amb el que disposen l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), de 
conformitat amb la proposta de la regidoria de comerç, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar l’explotació de les parades 22,23 i 24 de la Plaça del Mercat, 
destinades a la venda d’embotits, carn de vedella, poltre, porc, xai, pollastre i 
diversos plats preparats, a la Sra. MEM, única licitadora presentada, pel preu de 
669,12 €/any, i per un termini de 5 anys, amb subjecció al plec de clàusules 
econòmiques i administratives, fent constar que qualsevol canvi que es prevegi 
haurà de requerir la prèvia autorització municipal. 
 
SEGON.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
7.- APROVACIÓ SOL.LICITUD AJUTS XBMQ ÀMBIT ESPORTS 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2004, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 
(Butlletí Oficial de la Província núm. 26, de 30 de gener de 2004), renovant la seva 
aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la província 
basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i l’acció 
concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que afegeix 
valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima qualitat i 
eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2004-2007. 
 
Atès que el fet d’aplicar-se des de l’1 de gener de 2005 l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació (OGS), aprovada definitivament per acord de Ple de 
25 de novembre de 2004 (Butlletí Oficial de la Província núm. 297, de 11 de 
desembre de 2004), com a conseqüència de l’aplicació al sector local de la Llei 
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (LGS), obliga a la 
corporació a elaborar unes bases específiques per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de les activitats i els serveis locals, en el marc del Protocol 
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 14 de 
desembre de 2006 ha pres entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar les Bases per a l’atorgament d’ajuts en el marc del Catàleg d’activitats i 
serveis locals 2007. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (Annex 1) i obrir la convocatòria 
pública per a l’atorgament d’ajuts, la qual serà efectiva a partir del dos de gener de 2007. 
 
Segon.- Aprovar el Catàleg d’activitats i serveis locals 2007. Xarxa de Barcelona Municipis de 
Qualitat  (Annex 2). 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació de les 
bases i d’obertura de la convocatòria. 
 



  

Quart.- Comunicar aquest acord als ens locals adherits al Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2004-2007, trametre’ls el Catàleg i posar a la seva disposició tota la 
documentació per formalitzar les corresponents sol.licituts a la pàgina web de Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat (www.diba.cat/xbmq). 
 
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat de l’aprovació d’aquestes bases i convocatòria a l’aprovació 
definitiva del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2007. 
 
Sisè.- Aplicar una despesa global màxima de trenta tres milions set-cents noranta-cinc mil 
nou-cents trenta-quatre euros (33.795.934,00 EUR), corresponent als àmbits i programes de 
suport econòmic especificats en el Catàleg, a càrrec de les partides del pressupost de l’any 
2007 que es detallen a continuació (...). 

 
Atès que en el BOP de data 22 de desembre de 2006 han sortit publicades les 
bases i el catàleg de programes de suport a les activitats i serveis de  Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 2007, i la obertura de la convocatòria 
per a l’atorgament d’ajuts. 
 
Vista la documentació de referència i examinada la sol.licitud d’ajuts relatiu a 
l’àmbit de la Regidoria d’Esports, i de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les sol.licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de polítiques 
locals d’esport. 
 
SEGON.-  Trametre les sol.licituds a l’Àrea d’esports de la Diputació per a la seva 
valoració. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
8.- APROVACIÓ PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE BEQUES MENJADORS 
ESCOLARS 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha rebut una transferència de 11.449’69€ 
al número de compte del Banc de Sabadell en concepte de pagaments dels ajuts 
de menjador escolar per al  1r. 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 1r 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____________________168’89 € 
COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA_________________705’05 € 
COL·LEGI YGLESIAS____________________________2.115’15 € 
CEIP MISERICÒRDIA___________________________8.178,58 € 
T O T A L  11.449’69€ 
 
9.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA GENERAL SUBVENCIONS 1/2007 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va modificar  
l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol a altre anàleg, per l’ajuntament de Canet de Mar  
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions durant el primer trimestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris existents per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la 
normativa específica que resulti d’aplicació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el reglament que desenvolupa la 
llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, de 
conformitat amb la proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: 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, per l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per a l’exercici 2007 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu 
articulat. Les entitats interessades en acollir-se a aquesta convocatòria hauran de 
presentar a les oficines municipals, abans del dia 31 de març de 2007 la sol·licitud 
i la documentació prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es transcriu a 
continuació: 
 

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, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

  
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.  
 
1. L'objecte d'aquesta convocatòria 1/2007 és l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d'acord 
amb l'ordenança municipal que aprova les bases reguladores de la concessió  de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada íntegrament en el BOP núm. 038 
de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, l'ordenança), modificada per acord de Ple de 
data 24 de març de 2004. Quan es tracti d’entitats culturals, només es subvencionaran les 



  

actuacions que formin part del pla de cultura elaborat i aprovat pel Consell Municipal de 
Cultura, en el plenari de data 25 d’octubre de 2003 
 
2. L'Ajuntament de Canet de Mar es reserva el dret a no adjudicar forçosament la quantitat 
màxima de les subvencions convocades, en funció de les propostes que es presentin i de la 
seva valoració. 
 
2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions.  
 
Finalitat    Partida       Dotació 
     Pressupostària      Econòmica 

Serveis Socials 
 

48010-313-80     27.181,27 € 
Participació ciutadana  48900-111-11  6.695,00 € 
Campanya de Nadal 48900-622-60  3.090,00 € 
Esports 48907-452-70 43.730,61 € 
Cultura 48901-451-40 49.926,45 €               
Festes 48902-451-40  2.730,00 € 
Educació i Infància 48905-422-50  6.530,22 € 
Joventut 48906-451-90   3.708,00 € 
Medi ambient.  48908-442-50   3.000,00 € 
Comerç 48909-622-60   9.270,00 € 
Turisme         48910-751-60             2.060,00 € 
Mostra d’Entitats        48917-451-40           15.450,00 € 
Escola de Música        48917-422-50                     24.000,00 €        
 
3. Requisits de les sol·licituds. 
 
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 de 
l'ordenança, poden ser beneficiaris.  
 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar i justificar 
la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina de registre general la 
documentació següent, segons models facilitats: 
 
a) instància de sol·licitud de subvenció subscrita per l'interessat, d'acord amb l'article 
13 de l'ordenança.  
b) projecte o programa de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, amb 
raonament dels objectius i programes, dates de realització i un pressupost d'ingressos i 
despeses desglossat per a cadascun dels projectes o activitats. El programa coincidirà amb 
l'any natural de l'exercici pressupostari en el que es concedeixi la subvenció.  
c) certificació emesa per Tresoreria acreditativa què el sol·licitant no és deutor a la 
Hisenda Municipal, que es tramitarà d’ofici. 
d) imprès de domiciliació bancària. 
 
3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, i s'advertirà que la 
no-complimentació s'entendrà com un desestimen, amb l'arxiu de la sol·licitud. 
 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions comença l'endemà de l'aprovació 
d'aquesta convocatòria per la junta de govern local i finalitza el dia 31 de març de 2007.  
 
4. Òrgans competents. 
 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la junta de govern local; de la 
instrucció la funcionària Montserrat Carbonell Vila i de la resolució de l’atorgament de 



  

subvencions és la junta de govern local. L’acord d’atorgament podrà condicionar el pagament 
a la signatura d’un conveni  de col·laboració.  
 
5. Reformulació de la sol·licitud. 

 
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte la financiació 
d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior al de la sol·licitud 
presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els 
compromisos i condicions a la subvenció atorgable. 
 
 6. Composició del consell regulador.  
  
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els barems de 
valoració indicats en aquesta convocatòria, pel consell regulador, que es composa pels 
següents membres: 
 
President: l'Alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Joaquim Mas i Rius.  
 
Vocals:    El regidor de Cultura, Sr. Óscar Figuerola i Bernal 
   El regidor d’Esports, Sr. Antoni Isarn i Flores 
   La regidora d’Ensenyament, Sra. Sílvia Tamayo i  Mata 
   La regidora de Benestar Social, Sra. Cati Forcano i Isern 
   El regidor de Joventut, Rafael Dulsat Ortiz 
   El regidor de Participació Ciutadana: Francesc Martín Casars 
 
Secretària:  Carme Gutierrez Noguerz 
 
L'interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, que actuarà de ponent. 
  
7. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a : 
 
- aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- justificar documentalment la realització del fi públic. 
- facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes.  
- comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de l'ordenança.  
 
8. Justificació de la subvenció  
 
Per percebre les subvencions atorgades  és necessari haver realitzat el fi públic i presentar a 
l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada exercici, la documentació següent referida a 
l'exercici anterior: 
 
a) una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d'acord amb els 
termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips participants i categories, en les esportives, 
o nombre d'obres de teatre, actuacions, concerts o altres manifestacions audiovisuals, en les 
activitats d'aquesta naturalesa, sempre realitzades dins del període al que es circumscriu la 
subvenció. 

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

 
c) les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al 



  

seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits 
següents: 
 

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

 
d)   la liquidació econòmica de l'activitat.  
 
e) un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 
9. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els següents: 
 
1.  Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 30 punts. 
2. Correcta justificació de la subvenció en anteriors convocatòries, fins a 20 punts. 
3. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
4. Nombre de participants del municipi, fins a 10 punts. 
5. Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. 
6. Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 10 punts. 
7. Que la sol·licitud no hagués estat atesa en exercicis anteriors, fins a 5 punts.   
  
10. Medi de notificació i esgotament de la via administrativa. 
 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la junta de govern local i 
notificada personalment a tots els interessats. 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cabrà recurs de 
reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 116 de la 
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el 
que estableixen els articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, 
de modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del 
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
11. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'ordenança municipal  i la resta 
de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la 
concessió de subvencions públiques. 

 



  

10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.10 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 

 


