
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 D’OCTUBRE DE 2007 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
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 factures 
3. Aprovació de l’acte d’atermenament de la finca municipal i coneguda 

com a mas Feliu i acceptació opció de compra de la mateixa finca 
4. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària per a la urbanització de la 

plaça de la Universitat i incoació d’expedient de contractació 



 
 
 

5. Aprovació inicial de l’avantprojecte d’obra ordinària per a la urbanització 
de la riera Gavarra de Canet de Mar i sol·licitud de subvenció 

6. Ratificació del Decret de l’Alcaldia número 734/2007, de 3 d’agost, 
d’aprovació dels preus del menjador del Palauet 

7. Nomenament representant municipal a la comissió de seguiment per al 
conveni entre la Diputació, l’Ajuntament de Mataró, Cetemmsa i 
l’Ajuntament de Canet de Mar sobre l’Escola de Teixits de Punt 

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona 

9. Atorgament de llicència municipal ambiental d’instal·lació per a l’exercici 
de l’activitat de centre d’assistència primària a la riera Gavarra, 6-12, 
d’aquesta localitat 

10. Aprovació del pla de comunicació 2007-2011 
11. Relació de decrets des del dia 1 fins al 5 d’octubre 
12. Precs i preguntes 

 
Els assistents, a la vista de la impossibilitat d’assolir el necessari quòrum 
d’assistència a l’hora en què ha estat convocada la sessió, i trobant-se presents 
a la casa de la vila en el moment present, acorden per unanimitat avançar la 
seva celebració respecte de l’horari previst a la convocatòria, donat que els no 
assistents tampoc no hi haurien pogut assistir a les 19.30 hores. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA 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 
11 d’octubre 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, es proposa a la Junta de Govern Local  la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses  de data 18 d’octubre de 2007, per import de 
95.965,89  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 18 d’octubre de 2007, per 
import 95.965,89 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de 18 d’octubre de 2007, de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 2.852,97 €,  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
3.- APROVACIÓ ACTE D’ATERMENAMENT FINCA MUNICIPAL CONEGUDA 
COM A MAS FELIU I ACCEPTACIÓ OPCIÓ DE COMPRA DE LA MATEIXA 
FINCA 
 
Per acord plenari, de data 25.01.2007, es disposà la pràctica de l’atermenament 
de la finca municipal coneguda com a “Mas Feliu”. 
 
S’ha procedit a efectuar els oportuns anuncis al BOP núm. 26 de data 31.01.07 
i tauler d’edictes de l’Ajuntament i, informes del Secretari de la corporació de 
data 19.09.06, de l’Interventor de Fons de data 15.12.06 i del senyor Antoni 
Roca i Casanovas, enginyer tècnic agrícola, de data 20.12.06, així com a la 
pràctica de l’atermenament a la data fixada, segons resulta de l’acta 
d’atermenament de data 2.05.07 i del plànol incorporats a l’expedient.  
 
Conforme a l’article 226.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple municipal 
adoptar l’acord resolutori de l’expedient. 
 
Atès que en data 4.09.07 la Sra. Matilde Castellas Sureda i altres, tots ells 
propietaris en proindivís de la finca registral número 1259, inscrita al tom 1449, 
llibre  113, foli 21, situada a l’indret denominat Mas Feliu de Canet de Mar, van 
presentar una instància oferint la venda de l’esmentada finca pel preu cert  de 
23.164,15 €, equivalents a 35,83 € el metre quadrat, segons peritatge valoració 
del senyor Antoni Roca i Casanovas, enginyer tècnic agrícola de data 4.07.07. 
 
Atès que el Ple Municipal en data 26.07.07, va prendre, entre altres, l’acord de 
delegació de competències a la Junta de Govern que literalment diu: 
 

“PRIMER.- Delegar en la junta de govern local l’exercici de les 
atribucions següents, agrupades per matèries: 
 
...“III. En matèria d’accions administratives i judicials: L’exercici d’accions 
judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de la 
seva competència...”. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 



 
 
 

PRIMER.- APROVAR l’atermenament practicat de la finca municipal coneguda 
com a “Mas Feliu”, conforme a l’acta d’atermenament i al plànol incorporats a 
l’expedient.  
 
SEGON.- Incoar expedient de contractació per a l’adquisició de la finca limítrof, 
propietat de la Sra. Matilde Casellas Sureda i 9 més, que es descriu a 
continuació: 
 

Rústega.- Porció de terreny erm situada a Canet de Mar, procedència de 
“Mas Feliu”, de 678,67 m2. de superfície. Confronta; al nord i al sud amb 
terrenys de l’Ajuntament; a l’est amb habitatges del Patronat Ntra. Sra. de 
la Misericòrdia; i a l’oest amb porció segregada. Inscrita al registre de la 
propietat d’Arenys de Mar, tom 1449, llibre 113 de Canet de Mar, foli 21, 
finca 1259. 

pel preu cert i global 23.164,15.- €. L’import de la compra venda es farà efectiu 
amb càrrec a la partida que s’habiliti del pressupost de l’Ajuntament de Canet 
de Mar corresponent al proper exercici 2008, bo i facultant l’Alcalde President 
per formalitzar la compra venda en escriptura pública, una vegada acreditada 
l’existència de consignació pressupostària. A tal efecte, que informin el secretari 
i l’interventor i que, tot seguit, s’efectuï una valoració de la finca per l’arquitecte 
municipal. A continuació es sol·licitarà l’informe  del Departament de 
Governació al que es refereix l’article 30 RPEL.  
  
TERCER.- Només per al supòsit que la compra venda no arribés a formalitzar-
se durant el primer trimestre de l’exercici 2008 en escriptura pública, disposar 
que es tramiti la inscripció de l’atermenament al Registre de la Propietat i que, 
un cop sigui ferm aquest acord, es procedeixi a fitar les finques per aquest nou 
límit.  
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A LA 
URBANITZACIÓ PLAÇA DE LA UNIVERSITAT I INCOACIÓ D’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de maig de 2006 va 
acordar adjudicar el concurs convocat per a la a la contractació de la redacció 
del projecte i la direcció facultativa de l’obra ordinària per a la urbanització de la 
plaça de la Universitat de Canet de Mar, a l’equip Bassas Arquitectes, SL. 
 
Atès que en data 16 de novembre de 2006, l’equip Bassas Arquitectes, SL, va 
fer lliurament a les oficines municipals d’un primer projecte, el qual fou informat 
favorablement per l’arquitecte tècnic municipal en data 13.12.06.  
 
Atès que, incoat l’oportú expedient de contractació aquest s’hagué de declarar 
desert per no haver concorregut licitadors, circumstància que ha motivat que el 
projecte es redactés de nou, bo i ampliant-se el seu àmbit superficial amb la 
pista poliesportiva i introduint-se les modificacions a les que es refereix 
l’arquitecte municipal en el seu informe, que es dóna per reproduït. 
 



 
 
 

Vist l’informe favorable de secretaria i d’intervenció de data 8.10.07, així com el 
plec de clàusules administratives particulars reguladores del concurs per a la 
contractació de l’obra ordinària per a la urbanització de la plaça universitat de 
Canet de Mar i tenint en compte allò que es disposa al Reial decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la resta de disposicions legals vigents. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades pel ple de l’Ajuntament en 
la sessió de data 26 de juliol de 2007, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:   
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
urbanització de la plaça Universitat de Canet de Mar, redactat per l’equip 
Bassas Arquitectes, SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.207.544,94.- €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies, en els termes de l’article 
37 del ROAS, als efectes que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. En el cas de no presentar-se’n es considerarà aprovat 
definitivament. 
 
TERCER.- Simultàniament incoar expedient de contractació per procediment 
obert i mitjançant concurs, per a l’execució de les obres d’ordenació de la 
coberta de l’aparcament subterrani de la riera Gavarra, 4-14 de Canet de Mar i 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres, i que es transcriuen a continuació, essent el tipus de 
licitació de 1.207.544,94.- €, IVA inclòs: 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT CONCURS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA ORDINÀRIA CONSISTENT 
EN LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA UNIVERSITAT.  
  
I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 
 
1. Aquest plec (PCAP) té per objecte la contractació de l’obra ordinària 
consistent en la urbanització de la plaça de la Universitat de Canet de 
Mar, d'acord amb les característiques d’aquest PCAP, del projecte 
redactat per la mercantil Bassas Arquitectes, SL, i del plec de clàusules 
administratives generals per a la contractació d’obres, aprovat per 
aquest ajuntament. 
 



 
 
 

2. L’adjudicatari realitzarà les obres segons el projecte constructiu 
corresponent i també lliurarà el projecte “as built” al finalitzar l’obra de 
construcció. 
 
3. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò 
establert en aquest Plec, pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (TRCAP) i  el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RCAP) i s’adjudicarà per 
procediment obert i en forma de concurs, d’acord amb el previst als 
articles 73 a 81 i 85 a 90 TRCAP. 
 
4. Classificació Nacional de Productes per Activitat (CNPA) codi: 
45.232 
 
II. PREU 

 
1. El pressupost d’execució per contracta és de 1.207.544,94.- €, IVA 
inclòs. L'aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que 
emanen del present contracte es farà amb càrrec a les partides 
pressupostàries següents:  
 

a) exercici 2007:   90 511 61024: 
 638.000,00.- €. 
b) exercici 2008:    90 511 61024: 
 569.544,94.- €. 

  Total:               1.207.544,94.- €. 
 
2. Tanmateix, en els termes de l’article 69.4 TRCAP, es sotmet 
l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost 2008 per finançar les obligacions relatives a 
aquella anualitat. 
 
3. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a 
tots el efectes l’IVA i els altres tributs o impostos que els siguin 
d'aplicació segons les disposicions vigents. 
 
4. Les obres corresponents als serveis d’aigua, gas i electrificació 
podran ser separades de la contractació a efectes de la seva 
adjudicació a tercers per part de l’Ajuntament en qualsevol moment, 
sense que es pugui reclamar dany emergent ni lucre cessant per 
aquest concepte. En aquest cas es descomptarà l’import que consti a 
l’oferta econòmica detallada. 
 
5. El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió de conformitat 
amb l’establert a l’article 103.1 TRCAP, atès que la seva duració és de 
9 mesos. 



 
 
 

 
 
 
 
III. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Per contractar amb l’Administració en el present concurs, el contractista 
haurà de disposar de la classificació empresarial en el grup G, subgrup 
6, categoria c. 

 
IV. EMPRESES LICITADORES.  

 
1. Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques que 
tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica 
financera i tècnica o professional.  
 
2. També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses 
de conformitat amb l'article 24 TRCAP. Cada empresa de les que 
compon l'agrupació, ha d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la 
documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec. 
Hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de 
les empreses participants, la proporció de cada una d'elles i la persona 
o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà de cara 
a l’Administració i, que assumeixen el compromís de constituir-se en 
Unió Temporal d'Empreses (article 24 del RCAP). Aquest document 
haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses 
components de la Unió. 
 
3. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador 
l'acceptació sense condicions de les clàusules d'aquest plec i la 
declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides per 
contractar amb l'Administració. 
 
V. OFERTES 

 
1. Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats i signats per 
ells mateixos o per la persona que els representi.  

 
SOBRE A: Portarà la menció "Documentació administrativa per 
prendre part en el concurs per a la contractació de l’obra ordinària 
consistent en la urbanització de la plaça de la Universitat de Canet 
de Mar”. En aquest sobre s’hauran d'incloure necessàriament els 
següents documents originals o còpies autèntiques: 

 
a) Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de 
les empreses, en el cas de persones jurídiques, s'acreditarà 
mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, 



 
 
 

inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit 
sigui exigible d'acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. 
Si no ho fos, la capacitat d'obrar s’acreditarà mitjançant l'escriptura 
o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual 
constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent Registre oficial. 

  
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats 
membres de la Comunitat Europea o signataris de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la inscripció en 
els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a 
l'annex I del RCAP, en funció dels diferents contractes. La capacitat 
d'obrar de les altres empreses estrangeres s'acreditarà mitjançant 
informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l'empresa. En 
l’informe s’hi farà constar que l’empresa en qüestió figura inscrita en 
el Registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu 
defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic local en l'àmbit 
de les activitats a les que s’estén l'objecte del contracte; en aquests 
supòsit, a més, s’haurà d'adjuntar l'informe de reciprocitat a que es 
refereix l'article 23.1 TRCAP. 

 
Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el 
Document Nacional d’identitat i, en el seu cas, l'escriptura 
d'apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocòpies 
degudament autenticades. 

 
b) Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador 
de no incórrer en cap de les prohibicions per contractar conforme 
als articles 15 a 20 TRCAP. Aquesta declaració comprendrà 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributaries i de les quotes a la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. La 
justificació acreditativa d’ambdós extrems s’exigirà abans de 
l’adjudicació únicament a qui hagués d’esdevenir adjudicatari, 
concedint-li un termini de cinc dies hàbils, en els termes de la 
subsegüent clàusula VIII.  

   
c) Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri 
hauran de presentar un apoderament. Si el licitador és persona 
jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al Registre Mercantil 
llevat que, de conformitat amb l'article 94.1.5 del Reglament del 
Registre Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret. 

 
d) Solvències.- S’acrediten amb la classificació requerida en la 
clàusula III.  

 



 
 
 

e) Fiança.- El resguard acreditatiu d'haver constituït una garantia 
provisional a la Caixa de la Corporació de 24.151.- € equivalent al 
2% del pressupost de licitació, que assegurarà la constitució de la 
garantia definitiva i la formalització del contracte. Aquesta garantia 
es pot constituir per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 35 
TRCAP i en els articles 56 a 58 RCAP. En les unions temporals 
d'empreses s'estarà a allò disposat a l'article 61 RCAP. L'execució i 
la cancel·lació d'aquesta garantia es regularà per allò previst als 
articles 64 i 65.1 RCAP segons el cas. 

 
f) Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració 
expressa de renúncia del fur que els podés correspondre i de 
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en 
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o 
indirecte es podessin produir per raó del contracte. 
  
2. SOBRE B: El qual portarà la menció "Proposició econòmica i 
tècnica del concurs per a la contractació de l’obra ordinària 
consistent en la urbanització de la plaça de la Universitat de Canet 
de Mar”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, 
que contindrà: 

 
a) oferta econòmica, que s’ajustarà al model següent: 

 
“El/la Sr./a ________ major d’edat veí de __________ i amb domicili 
al c/plaça/Avda. ______ telèfon ________ amb DNI núm. ________, 
actuant en nom i representació ________  (propi o de l’empresa a 
que representi),  

 
MANIFESTA 

 
Que ha tingut coneixement de l'anunci publicat al DOGC, de data 
____, i d’acord amb els requisits i les condicions que s’exigeixen per 
adjudicar mitjançant concurs la contractació de l’obra ordinària 
consistent en la urbanització de la plaça de la Universitat de Canet de 
Mar, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives 
particulars que han de regir aquesta licitació i en la representació que 
acredita, es compromet a assumir el compliment del contracte d’acord 
amb el projecte d’obra ordinària, pel preu cert i global de ________ 
euros, IVA inclòs.  

 
Lloc, data, signatura i segell.” 

 
b) justificació del pressupost. Consistirà en una relació valorada de 
totes les unitats d’obra, d’acord amb el projecte d’urbanització. 

 



 
 
 

c) memòria tècnica en la que es resolguin la totalitat dels extrems 
següents: 

 
- maquinària i mitjans auxiliars: relació de maquinària, mitjans 

auxiliars i equips de seguretat que l’empresa es compromet a 
adscriure a l’obra, amb indicació de les parts de l’obra que es 
pensen subcontractar.   

 
- sistemes constructius i de seguretat: es descriuran i es 

justificaran els sistemes constructius i de seguretat emprats en 
l’execució de l’obra.  

 
- personal qualificat: relació del personal qualificat que estarà 

adscrit a l’obra, indicant la seva dedicació, titulació i experiència 
prèvia. 

 
- viabilitat del projecte: document mitjançant el qual l’empresa 

licitadora fa constar expressament el seu parer sobre la viabilitat 
del projecte, tenint en compte la realitat física dels terrenys on 
s’han de dur a terme les obres. 

 
- programa de treball: contemplarà la construcció de les obres 

dins dels terminis, total i parcials, en els que el licitador es 
compromet a executar-les. 

 
2. Cada licitador només podrà presentar una sola proposta, 
independentment del nombre de dependències on aquesta pugui ésser 
presentada. Igualment, cap licitador no podrà participar en cap 
proposta en agrupació temporal amb altres, si a la vegada licita  
individualment o en una altra unió temporal. L’incompliment d’aquest 
principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les 
propostes que hagi presentat. 
 
3. Els sobres indicats anteriorment s’hauran de lliurar al registre 
general de l'Ajuntament de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores 
durant el termini de 26 dies naturals, a comptar  des de l’endemà de la 
data de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o enviats per correu dins del termini assenyalat 
anteriorment. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar. 
 
4. Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar 
la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o 
correu electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En cas contrari no 
s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat 
a la data de finalització del termini. Àdhuc així, si transcorreguts 10 dies 
naturals següents a la indicada data encara no s’ha rebut la proposta, 
aquesta no serà admesa. 



 
 
 

 
 
 
 
VI. MESA DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
1. La mesa de contractació estarà integrada pels membres que tot 
seguit s’indiquen, actuant com a secretària la funcionària cap de l’àrea 
de secretaria:  

 
- L’alcalde o regidor en qui delegui. 
- El regidor d’Obres i Serveis. 
- El secretari. 
- L’interventor. 
- L’arquitecte municipal. 
 
2. Els criteris de valoració, recollits per ordre decreixent d'importància i 
ponderació, són: 
 
a) oferta econòmica. El preu de licitació podrà ser millorat a la baixa, 
atribuint-se una ponderació de fins a 50 punts. Per al càlcul de la 
puntuació s'aplicarà la fórmula següent: 

 
P(N) = 50 x (2 – N/B), essent 
P(N) :  puntuació de l’oferta N 

B :  millor oferta econòmica presentada 
N :  oferta econòmica a valorar 

 
b) millores addicionals. Es valoraran fins a 40 punts les millores 
relatives a les solucions tècniques previstes en el projecte, així com les 
peculiaritats d’execució de les obres, sempre que aquestes s’hagin fet 
constar expressament en la memòria tècnica i afectin a la maquinària i 
mitjans auxiliars, als sistemes constructius i de seguretat, al personal 
qualificat que es pensi adscriure a l’obra o a la declaració de viabilitat 
del projecte.     

 
c) t
ermini d’execució i calendari. Es valorarà fins a 10 punts la capacitat de 
reducció del termini d’execució de les obres, d’acord amb la 
corresponent proposta que es recollirà en el programa de treball.  

 
VII. EXAMEN DE LES PROPOSTES. 

 
1. A les 13 hores del primer dia hàbil següent a l'expiració del termini 
de presentació de pliques, excepte dissabtes, es procedirà a l'obertura 
de les presentades, en acte públic, davant la mesa de contractació. La 
mesa de contractació qualificarà prèviament els documents del sobre 
A); si observés defectes esmenables en la documentació presentada 



 
 
 

ho comunicarà verbalment als interessats  i els concedirà un termini no 
superior a 3 dies per tal que s’esmenin.  
 
2. Seguidament la mesa procedirà a l'obertura del sobre B), avaluant 
les propostes en els termes reglats establerts per aquest PCAP i 
formulant la proposta que estimi pertinent a l'òrgan de contractació. La 
mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris i 
que tinguin relació amb l'objecte del contracte i elevarà les propostes 
presentades, juntament amb la proposta d'adjudicació, a l'òrgan de 
contractació. 
 
3. L'òrgan de contractació, amb els informes tècnics corresponents, 
adjudicarà el contracte en el termini màxim de tres mesos, a comptar 
des de l'obertura de les propostes. Pel cas que no es dicti l'adjudicació 
en aquest termini l'empresari té dret a retirar la seva proposta i que se li 
retorni la garantia dipositada. 
 
4. Per considerar que una oferta es troba incursa en baixa temerària 
s’estarà al que disposen els articles 83 TRCAP i 85 RCAP.  
 
5. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per la interposició 
de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que 
acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. 

 
VIII. PRESENTACIÓ DE CERTIFICATS 

 
1. L’adjudicatari proposat haurà de presentar en el termini màxim de 
cinc dies hàbils els certificats de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, de la Seguretat Social i de l’IAE  que es detallen tot seguit:  
 
a) certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a 
l’article 13 RCAP.  

 
b) certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social 
acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat 
Social, fins i tot en el supòsit de no comptar l’empresari o professional 
amb treballadors al seu càrrec: 

 
- persones jurídiques: es requereix la presentació d’aquest 

certificat, comprensiu de tots els comptes de cotització donats 
d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili 
social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica. 

 
- empresaris individuals i professionals afiliats al règim especial 

de treballadors autònoms (RETA): el certificat es referirà tant a 
la seva cotització en el RETA, com als comptes de cotització 



 
 
 

relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té, 
com si no, treballadors al seu càrrec. 

 
c) darrer rebut o imprès d'alta de la matrícula de l’Impost d’activitats 
econòmiques (IAE) referit a l’exercici corrent, amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa de l’epígraf corresponent.  
 
2. En cas que el contracte fos adjudicat a una UTE els seus  
components hauran d’acreditar la constitució d'aquesta en escriptura 
pública i l’obtenció d’un NIF, dins del termini atorgat per a la 
formalització del contracte. 
 
IX. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. Un cop notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà 
obligat a constituir, en el termini de quinze (15) dies naturals una fiança 
definitiva del 4 per 100 (quatre per cent), de l'import d'adjudicació. La 
garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a 
l'art. 36 del TRCAP, amb els requisits establerts a l'art. 55 i següents 
del RCAP o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts a 
l'art. 36.2 del TRCAP. De no complir-se aquest requisit per causes 
imputables a l’adjudicatari, es declararà resolt el contracte. 
 
2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició de la qual 
hagués incorregut inicialment  a la presumpció de temeritat, l'òrgan de 
contractació exigirà al contractista la constitució d'una garantia 
definitiva pel 20 per 100 de l'import d'adjudicació o del pressupost base 
de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris, que 
substituirà a la del 4 per 100 i per la cancel·lació s'estarà al que 
disposa l'article 47 TRCAP. 
 
4. La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l'article 
43 TRCAP. 
 
5. La devolució i la cancel·lació de les garanties s'efectuarà de 
conformitat amb el que disposa l'article 47 del TRCAP i 65.2 del RCAP. 

 
X. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

1. La formalització del contracte es durà a terme dins dels 30 (trenta) 
dies naturals següents a la data de la notificació de l’adjudicació. En el 
cas de que el contracte s’adjudiqui a una unió d’empreses s’hauran 
d’acreditar la constitució en escriptura pública i l’alta fiscal d’aquesta 
dins del termini atorgat per la formalització del contracte. 
 
2. Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el 
contracte dins del termini assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà 
la pèrdua de la fiança i la indemnització dels danys i perjudicis 



 
 
 

ocasionats. En aquest cas es podrà adjudicar al licitador o als licitadors 
següents segons l’ordre de les ofertes amb l’acceptació i  conformitat 
del nou adjudicatari. 
 
3. Els drets i les obligacions del contracte es podran cedir a tercers 
sempre que s’acompleixin els requisits establerts a l’art. 114 del 
TRCAP. La contractació per part de l’adjudicatari de l’execució parcial 
del contracte amb tercers estarà subjecte als requisits establerts a 
l’article 115 del TRCAP, així com el pagament a subcontractistes i 
subministradors haurà d’ajustar-se al que disposa l’art. 116 del TRCAP. 

 
XI. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
1. El contractista resta obligat al compliment de la normativa en 
matèries tributària, laboral, de la seguretat social i de seguretat i 
higiene en el treball, i a executar les obres dins del termini de sis 
mesos o en el menor al que s’hagués compromès i, si hagués 
incorregut en mora al seu venciment, l’Ajuntament podrà optar entre 
la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions 
econòmiques en els termes de l’article 95.3 TRCAP. En tot cas, la 
constitució en mora del contractista no requerirà ni la interpel·lació ni 
la intimació prèvia de l’Ajuntament. 

  
2. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del 
present contracte, s’estableixen expressament les següents:  

  
a) són a compte del contractista les despeses i impostos 

derivats dels anuncis oficials de la licitació i de formalització 
del contracte, fins a l’import màxim de 600.- €. 

 
b) el contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, els 

rètols i cartells anunciants de les obres, aquells que facin 
referència a subvencions concedides, així com els senyals 
que calgui per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al 
desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona com als 
seus límits i immediacions. Aquests rètols i cartells hauran 
d’estar escrits, com a mínim, en català. 

 
c) el contractista haurà de portar els Llibre d'Ordres i 

d’Incidències, correctament diligenciat i complimentat. 
 
d) la contractació per part de l'adjudicatari de la realització 

parcial del contracte amb tercers restarà subjecte als 
requisits establerts a l'article 115 TRCAP, així com el 
pagament a subcontractistes i subministradors haurà 
d'ajustar-se al que disposa l'article 116 TRCAP. 

 



 
 
 

e) en cap cas no es podran introduir modificacions ni 
ampliacions de l’objecte del contracte sense l’autorització 
expressa de la direcció facultativa, la qual haurà de venir 
avalada pel corresponent acord de l’òrgan de contractació 
quan s’ultrapassin els límits de l’article 160.1 RCAP.  

 
XII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Les obres s’executaran en el termini de nou mesos o en aquell 
inferior al que s’hagués compromès l’adjudicatari en la seva plica. 
Aquest termini podrà ser prorrogat per l’òrgan de contractació quan, per 
qualsevol  causa imputable a l’Ajuntament, les obres no haguessin 
pogut executar-se en el termini inicialment previst. Altrament, qualsevol 
demora en l’execució de les obres imputable al contractista facultarà 
l’Administració per optar indistintament per la resolució del contracte o 
per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,12 per 601,01 
euros del preu del contracte, en els termes de l’article 95 TRCAP i 98 i 
99 RCAP. 
 
2. L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del 
replanteig, que es formalitzarà en el termini màxim d’un mes des de la 
data de formalització del contracte. La comprovació del replanteig de 
les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat i amb els efectes previnguts per l’article 
142 TRCAP i 139, 140 i 141 RCAP. 
 
3. El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i de 
conformitat amb el projecte aprovat per l’Ajuntament i conforme a les 
instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest donés al contractista 
el director de l’obra. Quan les esmentades instruccions fossin de 
caràcter verbal hauran d’ésser ratificades per escrit en el més breu 
termini possible, per tal que siguin vinculants. 

 
4. El contractista haurà de presentar en el termini de trenta dies, a 
comptar des de la data de formalització del contracte, un programa de 
treball, en el termes previstos a l’article 144 RCAP i de conformitat amb 
el que disposa la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 

 
5. Caldrà  que l’adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a 
l’empresa i  que té previst destinar a l’execució del contracte. El 
contractista està obligat a assignar els facultatius el nom dels quals 
figuri en l’oferta i amb la dedicació corresponent. Durant la vigència del 
contracte el personal assignat a aquest amb dedicació completa, no 
podrà intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podrà substituir el 
personal facultatiu establert en la seva oferta, sense l’expressa 
autorització del director d’obra. 

  



 
 
 

XIII. VALORACIÓ I ABONAMENT  
 

1. El contractista tindrà dret a l'abonament, d'acord amb els preus 
convinguts, de les obres que realment executi, amb subjecció al 
contracte atorgat i a les seves modificacions, si es produïssin. 
 
2.  La direcció facultativa expedirà, amb una periodicitat mensual i en el 
primers deu dies següents al mes que correspongui, les certificacions 
que comprenguin l'obra executada durant l'esmentat període de temps. 
Les certificacions d’obra tenen el concepte de pagaments a bon 
compte, no suposen l'aprovació ni la recepció de les obres i 
l’abonament al contractista del seu import requerirà la prèvia 
presentació de la corresponent factura amb els requisits establerts pel 
RD 1496/2003, de 28 de novembre. 
 
3. La certificació final d’obres serà aprovada per l’òrgan de contractació 
i haurà de venir precedida per l’acta de recepció. 
 
XIV. TERMINI DE GARANTIA 
 
1. A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a 
transcórrer el termini de garantia d’un any. 
 
2. Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, 
redactarà un informe sobre l'estat de les obres amb els efectes 
senyalats a l'article 147.3 TRCAP i 169 RCAP.  
 
XV. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits dels articles 111 i 
149 TRCAP i s'acordarà per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància 
del contractista mitjançant procediment en el qual es garanteixi 
l’audiència a aquest i amb els efectes senyalats a l’article 147.3 TRCAP 
i 110 a 113 i 172 RCAP. 
 
XVI. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els 
contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, per raons 
d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar 
els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats per la TRCAP i pel RCAP. 

 
2. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves 
prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran 



 
 
 

immediatament executius, sense perjudici de recaptar, en el seu cas, 
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
3. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, 
modificació, resolució i efectes dels contractes administratius seran 
resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus acords 
posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de 
conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, 
això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, del 
Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  

 
XVII. LLENGUA 

 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els 
documents que generi, rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb 
l'execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions 
administratives pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  

 
QUART.- Disposar la despesa amb càrrec a les partides pressupostàries 
següents:  
 
exercici 2007:  90 511 61024:  638.000,00.- €. 
exercici 2008:  90 511 61024:  569.544,94.- €. 
    Total          1.207.544,94.- €. 
 
Tanmateix, en els termes de l’article 69.4 TRCAP, es sotmet l’adjudicació a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
2008 per finançar les obligacions relatives a aquella anualitat. 
  
CINQUÈ.- En cas que es presentessin al·legacions a l’aprovació inicial del 
projecte i aquestes fossin acceptades per l’òrgan de contractació, l’adjudicació 
s’haurà d’adaptar necessàriament a les modificacions que calgués introduir-hi. 
 
SISÈ.- Sol·licitar de la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya el canvi de destinació de la 
subvenció concedida en el marc del PUOSC (número d’expedient 2007/622 
PG) segons l’establert a l’article 4 del Decret 375/2004, de 7 de setembre pel 
qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al quadrienni 2004-2007. 
 



 
 
 

SETÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, 
o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització del present acord. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L’AVANTPROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER 
A LA URBANITZACIÓ DE LA RIERA GAVARRA DE CANET DE MAR I 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
 Vista l’Ordre PTO/345/2007, de 26 de setembre, del Conseller de Política 
territorial i Obres Públiques, per la qual es fa pública la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades 
a les actuacions de millora paisatgística de l’espai públic urbà d’avingudes, 
rambles i passeigs arbrats dels municipis de Catalunya durant els anys 2007 i 
2008, publicada en el DOGC número 4981, de data 4.10.07.  
  
Atès que poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments dels municipis 
als quals s’ubiquin les avingudes, rambles i passeigs en els que s’hagin de 
realitzar les actuacions subvencionables, finalitzant el termini de presentació de 
sol·licituds  el proper dia 24.10.07. 
 
Atès que ha estat presentat per l’equip redactor l’avantprojecte d’obra ordinària 
consistent en la urbanització de la riera Gavarra de Canet de Mar, el qual preveu 
la realització d’una millora paisatgística subvencionable, ja que comporta la 
restauració o remodelació d’una rambla en el centre del nucli urbà. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades pel ple de l’Ajuntament en 
la sessió de data 26 de juliol de 2007, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:   
 
PRIMER.- Aprovar l’avantprojecte d’obra ordinària consistent en la urbanització 
de la riera Gavarra, redactat per l’equip Roselló-Sangenís, arquitectes, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 1.096.639,70 €, IVA inclòs.  
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció per import de 250.000,00 €, en el marc de 
l’anterior convocatòria, bo i tramitant a la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge de la Generalitat de Catalunya la corresponent sol·licitud i, amb ella, la 
documentació a la que es refereix la base 3.3. de l’Ordre al·ludida. 
 
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el senyor 
alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució 
i formalització dels anteriors acords. 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 734/2007 DE 3 
D’AGOST, D’APROVACIÓ DELS PREUS DEL MENJADOR DEL PALAUET 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 734/2007, de 3 d’agost, el text literal del qual 
es transcriu a continuació: 
 

“DECRET NÚM. 734.- Atès que la clàusula 4.26.2.1 del plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques aplicables a la 
contractació del servei de gestió de l’escola bressol municipal estableix 
que les tarifes per al servei de menjador i la franja de 12  a 15 hores, 
serà responsabilitat de l’empresa, però l’Ajuntament de Canet de Mar 
haurà de donar prèviament el seu vistiplau, en relació a la fixació dels 
preus. 
 
Atès que en el recurs de reposició que va formular la contractista contra 
l’acord pres pel Ple de la corporació, en sessió de data 27 de maig de 
2004, fa constar que pel que fa al punt esmentat a l’apartat anterior es 
mostra conforme. 
 
Atès que, pel que fa al curs escolar 2007-2008, la contractista ha 
proposta els preus per al servei de menjador i l’estada dels infants a la 
llar durant la franja horària de 12 a 14.30 següents: 
 
Servei de menjador fix: 5,70 € / dia sense berenar 
    6,20 € / dia amb berenar inclòs 
 
Servei de menjador esporàdic: 6,20 € / dia sense berenar 
     6,82 € / dia amb berenar inclòs 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar els preus de 5,70 € / dia sense berenar i 6,20 € / dia 
amb berenar per als usuaris fixos del servei i els preus de 6,20 € /dia 
sense berenar i 6,82 € / dia amb berenar, per als usuaris esporàdics del 
servei. Tots aquests preus inclouen l’IVA. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la contractista. 

 
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, a 3 
d’agost de 2007.” 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades pel ple de l’Ajuntament en 
la sessió de data 26 de juliol de 2007, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:   
 



 
 
 

ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 734/2007, de 3 d’agost, 
mitjançant el qual s’aproven els preus de menjador i l’estada dels infants a la 
llar d’infants El Palauet durant la franja horària de 12 a 14.30 hores. 
 
7.- NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT PER AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ, L’AJUNTAMENT 
DE MATARÓ, CETEMMSA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR SOBRE 
L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TEIXITS DE PUNT 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 de març de 2007, va 
acordar aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació 
CETEMMSA per desplegar i concretar els compromisos contrets en el protocol 
general subscrit entre les tres primeres entitats el 30 de juny de 2006 amb 
relació al procés de reconversió de l’EUTTP de Canet de Mar. 
 
Atès que aquest conveni es va signar per totes durant el mes de setembre 
d’enguany. 
 
Atès que per al compliment d’aquest conveni la clàusula sisena estableix la 
creació d’una Comissió de seguiment, la composició de la qual ha de ser la 
següent: 
 

a) Diputació: 4 membres: un representant de cadascuna de les Àrees de 
Govern Local, Educació i Promoció Econòmica i Ocupació, d’entre els 
quals es designarà la persona que presideixi la Comissió, i el Director de 
l’Escola o la persona que, quan cessi l’activitat acadèmica, sigui 
responsable de la gestió dels espais. 

b) Ajuntament de Canet de Mar: 1 membre. 
c) Ajuntament de Mataró: 1 membre 
d) TCM: 1 membre que, a més, assumirà les funcions de secretaria de la 

Comissió 
e) Fundació CETEMMSA: 1 membre (el director de R+D a Canet de Mar) 
f) Generalitat (CIDEM): 1 membre 

 
Per aquest motiu, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar com a representant titular de l’Ajuntament de Canet de Mar 
a la Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre la diputació de 
barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació 
CETEMMSA per desplegar i concretar els compromisos contrets en el protocol 
general subscrit entre les tres primeres entitats el 30 de juny de 2006 amb 
relació al procés de reconversió de l’EUTTP de Canet de Mar, a la senyora 
Sílvia Tamayo Mata, 3a tinenta d’alcalde d’Educació i Medi Ambient i com 
representant suplent, el senyor Albert Lamana Grau, 4t tinent d’alcalde de 
d’Obres, Serveis i Vies Públiques, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 



 
 
 

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats a tots els efectes. 
 
TERCER.- Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple municipal en la primera 
sessió que celebri. 
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a potenciar les 
possibilitats de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner, museu que pot 
augmentar les seves activitats culturals i turístiques de manera clara. 
 
Atès que per poder dur a terme aquesta tasca, cal un treball d’investigació per 
desenvolupar un projecte d’idees museogràfic i museològic per a la Casa 
museu. 
 
Atès que hi ha un equip d’investigadors de Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials de la universitat de Barcelona interessats a poder fer aquest 
projecte d’investigació. 
 
Atès que la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, com a 
institució sense finalitat de lucre té com a objectiu, entre d’altres, afavorir i donar 
suport als convenis d‘investigació entre les entitats públiques i privades i els 
departaments universitaris. 
 
Atès que aquesta Fundació està interessada a col·laborar amb l’equip 
investigador i amb l’Ajuntament de Canet de Mar, dins els termes que 
s’especifiquen en el conveni signat entre aquesta Fundació i la Universitat de 
Barcelona. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar disposa del finançament necessari per 
poder encarregar aquest treball d’investigació, a través d’una subvenció 
atorgada a aquest efecte per la Diputació de Barcelona. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA  
 
Barcelona, ..... d’octubre de 2007 

 
R E U N I T S 

 
D'una part, el Sr. Òscar Figuerola i Bernat, en representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar situat al carrer Ample, 11-13 de Canet de 
Mar i NIF:P-0803900-J, fent ús de les seves facultats concedides pel 
Decret 632/2007, de 5 de juliol. 
 
D'altra, la Sra. MCVM, actuant en representació com a apoderada de la 
Fundació Bosch i Gimpera, amb domicili a Barcelona, carrer Baldiri 
Reixac, xx, constituïda davant l'Il·lustre Notari de Barcelona, el Sr. AD i 
PB, el dia 4 d'octubre de 1983, estant autoritzada mitjançant l'Ordre de 
març de 1984 i inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 22. Fa ús de les facultats que 
se li tenen concedides a l'escriptura atorgada a Barcelona el dia 29 de 
setembre de 2005 davant el Notari Sr. TGD amb el número de protocol 
3852.05. 
 
I d'altra, el Dr. JSM, com a professor titular del Departament de Didàctica 
de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona i codirector de la 
quasi empresa Taller de Projectes, Patrimoni i Museologia, en 
representació de l’Equip Investigador. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les 
seves respectives entitats i  
 

C O N S I D E R E N 
 
1r – Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en un treball 
d’investigació titulat Projecte d’idees museogràfic i museològic per a 
la Casa museu Lluís Domènech i Montaner part de l’Equip 
Investigador del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la 
Universitat de Barcelona, composat per: 
 

o Dr. JSM, director de l’Equip Investigador 
o Dr. XHC 
o Sr. DIG 
o Sr. XRC 
o Sr. RS y FA  
o Sra. CME 
o Sra. CMP 
o Sra. LCQ 



 
 
 

o Sra. NLM 
o Sra. AAH 

 
2n - Que l'Equip Investigador està disposat a realitzar a favor 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, el treball en què està interessat. 
 
3r - Que la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 
Barcelona com a institució sense finalitat de lucre i que té com a 
objectiu, entre d'altres, afavorir i recolzar els convenis d'investigació 
entre les entitats públiques i privades i els departaments universitaris, 
està disposada a col·laborar amb l'Equip Investigador i amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, dins els termes que s'especifiquen en 
el conveni signat entre aquesta Fundació i la Universitat de Barcelona. 
 
Per tant, acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es 
regirà per les següents  
 

C L À U S U L E S 
 

PRIMERA - Obligacions de l’Equip Investigador 
 

L’Equip Investigador s’obliga a realitzar per l’Ajuntament de Canet de 
Mar un Projecte d’idees museogràfic i museològic per a la Casa 
museu Lluís Domènech i Montaner en els termes que s’expressen en 
el present document. 
 
SEGONA - Objecte 
 
El treball d’investigació consisteix a realitzar les gestions de documentació 
prèvies, generar hipòtesis pel projecte d’idees i desenvolupar el Projecte 
d’idees museogràfic i museològic per a la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner, que es materialitzarà amb un document que 
permeti implementar un nou discurs museogràfic a la Casa Museu Ll. 
Domènech i Montaner. 
 
TERCERA - Durada 
 
El treball objecte d’aquest conveni s’iniciarà el dia de la seva 
signatura i finalitzarà tres mesos després de la signatura del conveni.  
L’Equip Investigador, durant un període d’un any des del lliurament 
del projecte, assessorarà a l’Ajuntament de Canet de Mar en els 
aspectes necessaris per a una correcta interpretació dels 
documents presentats.  
 
QUARTA - Col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat 
de Barcelona 
 



 
 
 

La Fundació Bosch i Gimpera, per a la realització del treball d'investigació 
a què es refereix aquest conveni assumirà les obligacions següents: 
 
a) Prestarà el servei de Caixa, que implica la facturació i el cobrament 
de les quantitats a abonar per l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
realització dels pagaments necessaris d'acord amb la realització del 
treball d'investigació esmentat en aquest conveni. Els pagaments es faran 
amb el vistiplau del Dr. JS, com a representants de l'Equip Investigador i 
sempre que les esmentades ordres s'ajustin al contingut d'aquest conveni, 
i hagin estat aportats els ingressos per l’Ajuntament de Canet de Mar. La 
Fundació Bosch i Gimpera farà les retencions i les repercussions que 
legalment escaiguin. 
 
b) Portarà la comptabilitat, en la qual es reflectirà la situació econòmica 
de la investigació objecte d’aquest conveni, i facilitarà informació periòdica 
a l'Equip Investigador. 
 
c) Proporcionarà a l'Equip Investigador els mitjans de caràcter 
administratiu necessaris que permetin la realització del treball contractat i 
qualsevol altre suport que puguin demanar-li les parts per a l'execució del 
conveni, sempre que l'actuació demanada pugui desenvolupar-se amb els 
mitjans normals de la Fundació Bosch i Gimpera. 
 
CINQUENA - Responsabilitat de l'Equip Investigador i de la Fundació 
Bosch i Gimpera 
 
L'Equip Investigador serà l'únic responsable dels aspectes científics i 
tècnics de l’estudi contractat. La Fundació Bosch i Gimpera tindrà tota la 
competència en els àmbits econòmic, financer i comptable, segons les 
obligacions assumides per ella en aquest conveni. 
 
SISENA - Obligacions de pagament 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a pagar per raó d’aquest 
conveni la quantitat 29.970€, IVA inclòs. Aquest import serà abonat a la 
Fundació Bosch i Gimpera, prèvia presentació de factura per part 
d’aquesta, en els terminis i les condicions que s’expressen seguidament: 
 
o 50% a la signatura del conveni 
o 50% al lliurament de l'informe final. 
 
SETENA – Obligació de secret 
 
L'Equip Investigador i la Fundació Bosch i Gimpera s'obliguen a mantenir 
en secret totes les dades relacionades amb l'estudi i a fer que aquesta 
obligació sigui respectada per totes les persones que participen en 
l'execució del present conveni. 
 



 
 
 

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest estudi seran 
protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
VUITENA- Publicitat dels resultats 
 
Els resultats obtinguts en l’estudi seran tramesos a l’Ajuntament de Canet 
de Mar que en serà copropietari. En les publicacions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar relatives a l’estudi es farà constar el nom dels autors i la 
col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera en els treballs. L’Equip 
Investigador podrà publicar els resultats del treball amb l’autorització 
prèvia de l’Ajuntament de Canet de Mar, fent constar sempre la propietat 
dels treballs i el finançament rebut per part de l l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat de Barcelona, 
l’Ajuntament de Canet de Mar ha de posar el més gran interès perquè 
els professors autors del projecte puguin utilitzar els resultats finals o 
parcials, en part o en la seva totalitat, per a la seva publicació com a 
articles, conferències, ponències, etc. en revistes, publicacions i seminaris 
de tipus científic. Amb aquest objectiu, l’equip investigador de la 
Universitat  de Barcelona demanarà per escrit l'autorització de publicació i 
si, transcorreguts 15 dies des de la tramesa de la carta a l’empresa no ha 
expressat la seva disconformitat, el silenci s'entendrà com a autorització.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar autoritza la Universitat de Barcelona i la 
Fundació Bosch i Gimpera a donar informació pública de la signatura 
d'aquest conveni, en què pot incloure el títol, el contingut, el pressupost i 
el termini de realització. 

 
NOVENA – Causes de resolució 

 
El present conveni es resoldrà pels motius següents: 

a)  per mutu acord de les parts 
b)  per incompliment de les obligacions contractuals per qualsevol de les 

parts, mitjançant notificació escrita i sempre que aquest incompliment, en 
cas de poder ser esmenat,  no s'hagi fet en el termini de 30 dies a partir 
de la data de notificació a la part que no ha complert. 
 
DESENA – Obligació de col·laboració 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, l'Equip Investigador i la Fundació Bosch i 
Gimpera col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe 
i d'eficàcia perquè l’estudi pugui ser realitzat amb èxit. 
 
ONZENA – Resolució de conflictes 
 



 
 
 

Després d’esgotar la via de l’acord privat i donada la impossibilitat 
manifesta d’arribar a un pacte acceptable per les parts davant d’un 
hipotètic conflicte que es plantegi relatiu a l’execució, la interpretació o la 
finalització del present conveni, qualsevol de les parts podrà sotmetre la 
resolució de la qüestió litigiosa a l’arbitratge institucional del Tribunal 
d’Arbitratge de Barcelona de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al 
qual se li encarregarà la designació d’un àrbitre i l’administració de 
l’arbitratge, que serà d'equitat, d’acord amb el seu reglament, 
manifestant des d’ara les parts la renúncia a qualsevol altre fur que 
pogués correspondre’ls-hi, obligant-se a comparèixer davant de 
l’esmentat Tribunal i al compliment de la seva decisió arbitral. 
 
I, perquè consti als efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts 
firmen el present document, per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
data ut supra indicats. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona per a 
l’elaboració d’un projecte d’idees museogràfic i museològic per a la Casa 
museu Lluís Domènech i Montaner. 
 
SEGON.- Facultar el segon tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, senyor Òscar Figuerola Bernal, nomenat en virtut del Decret 
632/2007, de 5 de juliol, perquè signi tots els documents que siguin necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquest a acord a tots els interessats, a l’efecte oportú. 
 
9.- PROPOSTA D’ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE CENTRE 
D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA, A LA RIERA GAVARRA, 6-12, D’AQUESTA 
LOCALITAT. 
  
En data 6.03.06, el Sr. JBP, en nom i representació del Servei Català de la 
Salut, presenta davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la 
documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal 
ambiental per a la legalització d’una activitat de centre d’assistència primària, al 
número 6-12 de la Riera Gavarra, d’aquesta localitat. 
 
L’arquitecta tècnica municipal lliura, en data 5.04.06, l’informe de compatibilitat 
urbanística del projecte amb la normativa vigent al municipi. 
  
Tot seguit es procedeix a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons 
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament 



 
 
 

aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l’Ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats 
i instal·lacions (OA). 
 
L’expedient es sotmet a tràmit d’informació pública i veïnal, sense que es 
presentin al·legacions, segons consta al certificat del secretari, de data 6.04.06 
 
En data 15.05.06, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es dona trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Maresme 
perquè emeti l’informe preceptiu. Així mateix, es requereix el seu 
pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciï 
sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés documentació 
presentada. 
 
En data 13.04.07 es rep l’informe preceptiu favorable, emès per la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil, del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En data 19.07.07 es rep l’informe preceptiu favorable, emès per la Ponència 
Ambiental Comarcal. 
 
En data 22.08.07, i un cop examinada la documentació presentada, l’enginyer 
municipal  emet l’informe en el qual informa favorablement la sol·licitud 
efectuada, amb els condicionants i mesures correctores que assenyala i que es 
determinen més endavant. 
 
En data 24.08.07, la Cap de la Unitat d’Activitats formula proposta d’acord, la 
qual va ser notificada a l’interessat, concedint-li un termini màxim de 10 dies 
hàbils en tràmit d’audiència perquè formulés al·legacions que considerés 
pertinents, termini que ha finalitzat sense haver-ne presentat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la 
llicència sol·licitada, a tenor de la delegació de competències efectuada per 
l’alcalde mitjançant resolució número 40/2003 de 17 de juny, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació i Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir al Servei Català de la Salut la llicència ambiental municipal 
(tipus B) per a l’exercici de l’activitat de centre d’assistència primària, al número 
6-12 de la Riera Gavarra, d’aquesta localitat. 
  
SEGON.- Condicionar l’efectivitat del present permís al compliment de les 
següents determinacions: 
 
Les del projecte tècnic visat en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya (demarcació de Girona) amb el núm. 051993, de data 20.02.06. 
 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal: 



 
 
 

 
● Cal donar compliment als requisits establerts al Reglament regulador 

d’aigües residuals a la comarca del Maresme, de 5 d’agost de 2004. 
 
● Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a 

terme una gestió autoritzada. 
 

● Cal donar compliment als requisits establerts per als residus no 
industrials que preveu el Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments 
de gestió de residus. 

 
● Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de soroll, de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. 

 
● Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de 

contaminació lumínica, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 
● Complir la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, especialment 

pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors i als equips de treball i 
mitjans de protecció. 

 
● Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene i 

seguretat en el treball. 
 

● Es col·locarà un hidrant d’incendis de diàmetre normalitzat a menys de 
100m. de qualsevol punt de la façana, segons articles 1, 2, 3 i 4, del 
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91. 

 
● L’execució de les instal·lacions de protecció contra incendis, serà 

executada per un instal·lador degudament autoritzat i les mateixes 
s’ajustaran al RD 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
● S’efectuarà el manteniment mínim de les instal·lacions de protecció 

contra incendis, que cita l’Apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre). 

 
Les proposades per l’enginyer municipal: 
 

1. Insonorització total o parcial de l’edifici, segons convingui, si els sorolls 
transmesos a l’entorn superen en més de 3 dBA el soroll de fons.  

2. Insonorització específica de les instal·lacions ubicades a la coberta de 
l’edifici, situant-les dintre de campanes aïllants acústiques si els sorolls 
transmesos per les mateixes superen els límits admissibles. 



 
 
 

3. Disposició dels elements susceptibles de produir vibracions damunt de 
juntes elàstiques. 

4. Restarà rigorosament prohibit fer abocaments de residus i deixalles de 
qualsevol element que s’utilitzi en el centre a la xarxa de clavegueram.  

5. Juntament amb la còpia de l’acta de control inicial que es presenti a 
aquest Ajuntament també caldrà presentar: 

 
- Certificat de posta en funcionament de les instal·lacions de protecció 
contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i signat per tècnic 
competent i/o contracte de manteniment dels medis d’extinció per empresa 
autoritzada. 
- Justificants de les legalitzacions de cadascuna de les instal·lacions 
sotmeses a reglamentacions específiques efectuades davant del 
Departament d’Indústria de la Generalitat o, si s’escau, davant d’una Entitat 
d’Inspecció i Control. 
- Còpia de document acreditatiu d’estar donat d’alta davant de la Junta de 
Residus com a centre productor de residus en l’emplaçament on es pretén 
desenvolupar l’activitat. 
- Còpia del contracte amb una empresa autoritzada per la Junta de 
Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
per a la recollida dels residus sanitaris i dels diversos elements residuals de 
caràcter especial que s’originin en l’activitat. 
- Certificat de mesurament de l’aïllament acústic brut de l’activitat en la 
zona immediata a l’activitat, signat per tècnic competent i visat per col·legi 
oficial. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a 
l’adopció de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als 
informes tècnics municipals i a les disposicions normatives d’aplicació, en els 
termes següents: 
 

a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en 
relació als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat 
amb poca incidència ambiental. 

b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent. 

c) En matèria de prevenció d’incendis: Cal acomplir amb la norma 
NBE-CPI/96 i amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre els 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis.  

d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades 
aportades en el projecte tècnic, l’activitat és susceptible d’adaptar-
se a la normativa vigent sobre condicions de seguretat que han de 
reunir els locals de treball segons les disposicions mínimes 
exigides a la llei 31/1995 de 8 de novembre i Reial Decret núm. 
486/1997 de 14 d’abril.  

e) En relació a les condicions acústiques: No s’haurien d’alterar 
globalment les existents a la zona. Cal que es complimenti la Llei 



 
 
 

16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació 
acústica. 

f) En relació a la contaminació lumínica: Caldrà acomplir amb els 
preceptes del Decret 82/2005 de 3 de maig pel qual es 
desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

g) En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties 
que es puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi dels 
recursos naturals: D’acord amb la documentació presentada 
l’activitat en qüestió no hauria de generar cap alteració notable. 

h) En relació a la bona gestió dels residus generats: L’activitat no 
genera residus industrials. Els residus sanitaris hauran de ser 
recollits per gestors autoritzats. 

i) En quan als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de 
l’activitat, per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu 
funcionament a les determinacions legals i les fixades a través de 
la llicència municipal: s’entén adient un control periòdic cada 
quatre anys comptats a partir de la data de l’atorgament de la 
llicència municipal, amb independència de les actuacions 
d’autocontrol que s’estableixin. 

j) En quan a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que 
es preveu instal·lar: Semblen ajustar-se a les normatives 
específiques que les regulen. 

k) En relació a l’adaptació del local proposada: D’acord amb el 
certificat de compatibilitat de data 17 de novembre de 2006, 
l’activitat és compatible amb el règim urbanístic establert a les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi. 

l) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: L’activitat ha 
de ser adaptada. 

 
QUART.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut l’acta de control  inicial favorable, emesa per una entitat ambiental de 
control, de la qual s’haurà de facilitar còpia a aquest Ajuntament. A la mateixa 
s’acompanyarà el certificat emès pel tècnic director de l’execució del projecte 
en el qual s’indiqui l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència 
ambiental atorgada i a les condicions apuntades en els acords segon i tercer. 
 
CINQUÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de l’acta de control inicial 
favorable, s’hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o 
instal·lacions, el titular haurà de comunicar-ho a l’Alcalde, amb cinc dies 
d’antelació, indicant-ne la durada i les mesures adoptades per garantir que 
aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l’entorn, persones i béns, 
sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics que designi 
l’Ajuntament. 
 
SISÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les 
determinacions legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat 
autoritzada a controls periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir de 



 
 
 

l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys desprès de la realització de la 
corresponent revisió. 
 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós 
tràmits  hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de 
control i la següent no podran transcórrer més de vuit anys. 
 
SETÈ.- La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del 
titular de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament 
o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 
 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni 
qualsevol dels supòsits previstos a la Llei. 
 
VUITÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls 
establerts - inicial i periòdic- l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes 
mediambientals a l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme 
en qualsevol moment, d’acord amb les previsions contingudes en l’OA, així com 
a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de 
prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la salut. 
 
NOVÈ.-  Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 
 
DESÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 
 
ONZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc 
adequat i visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat. 
 
10.- APROVACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ 2007-2011 
 
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. 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 1 FINS AL 5 D’OCTUBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
859 01.10.07 Declarar inadmissible expedient 

68708 
Alcaldia 

860 01.10.07 Declarar inadmissible expedient 
68059 

Alcaldia 

861 01.10.07 Estimació via administrativa 
expedient 72679 

Alcaldia 

862 01.10.07 Estimació via administrativa Alcaldia 



 
 
 

expedient 73065 
863 01.10.07 Requeriment de dos meses, 

presentació llicència Sta. Trinitat, xx 
Òscar 
Figuerola 

864 01.10.07 Nòmina complementària corporació Alcaldia 
865  02.10.07 Aprovar segona certificació obres 

CEIP 
Alcaldia 

866 02.10.07 Aprovar primera certificació Escola 
Bressol 

Alcaldia 

867 02.10.07 Liquidació contractes pla ocupacional 
platja 

Alcaldia 

868 02.10.07 Llicència primera ocupació C/ Gram, 
xx 

Òscar 
Figuerola 

869 02.10.07 Concessió llicència d’obres per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar al 
C/ Cedró, xx 

Òscar 
Figuerola 

870 02.10.07 Llicència primera ocupació C/ del 
Mar, xx 

Òscar 
Figuerola 

871 02.10.07 Estimació responsabilitat patrimonial 
Rda. Ferrer de Canet, xx 

Alcaldia 

872 02.10.07 Permís matrimoni M. Vidal Alcaldia 
873 02.10.07 Inscripció Soroll.som en el registre 

municipal d’entitats 
Alcaldia 

874 03.10.07 Casament entre X. M i L. C Alcaldia 
875 03.10.07 Casament entre D. M i B. C Alcaldia 
876 03.10.07 Incoació restauració legalitat 

urbanística, Doava Promoventa 
Òscar 
Figuerola 

877 04.10.07 Despeses Alcaldia 
878 04.10.07 Resolució sancionadora expedients 

de trànsit 
Alcaldia 

879 04.10.07 Baixa mercat setmanal Fernando 
Rodríguez 

Alcaldia 

880 04.10.07 Compareixença i trasllat Exp. Recurs 
462/2007 

Òscar 
Figuerola 

881 04.10.07 Liquidació definitiva Sport caravaning Alcaldia 
882 04.10.07 Modificació de pressupost Alcaldia 
883 04.10.07 Primera ocupació carrer Abell, xx Òscar 

Figuerola 
884 04.10.07 Primera ocupació carrer Àngel 

Guimerà, xx 
Òscar 
Figuerola 

885 04.10.07 Reconeixement responsabilitat 
patrimonial G. R 

Alcaldia 

886 04.10.07 Permís per fer una botifarrada a la 
riera Sant Domènec el 12 d’octubre 

Òscar 
Figuerola 

887 04.10.07 Trasllat expedient i compareixença 
recurs núm. 496/2007 

Òscar 
Figuerola 

888 05.10.07 Primera ocupació carrer Romaní, xx Òscar 
Figuerola 



 
 
 

889 05.10.07 Trasllat expedient i compareixença 
recurs contenciós administratiu 
bases sergent 

Alcaldia 

890 05.10.07 Emplaçament interessats recurs 
SOGESA 

Òscar 
Figuerola 

891 05.10.07 Lloguer envelat per fer un curset de 
ball els diumenges 

Òscar 
Figuerola 

892 05.10.07 Primera ocupació C/ Santa Bàrbara, 
xx. 

Òscar 
Figuerola 

893 05.10.07 Requeriment 2 mesos llicència 
torrent de Lledoners, xx 

Òscar 
Figuerola 

894 05.10.07 Primera ocupació riera del Pinar, xx Òscar 
Figuerola 

895 05.10.07 Lloguer envelat per la societat de 
pesca La Daurada 

Òscar 
Figuerola 

896 05.10.07 Contractació tècnic d’esports Alcaldia 
 
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 14.45 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


