
 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 25 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: 14.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

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

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 relació hores extres 
4. Aprovació del retorn de les fiances definitives de l’explotació dels serveis 

de temporada de la platja per a l’any 2007 
5. Aprovació atorgament llicència municipal ambiental d’instal·lació per a 

l’exercici de taller de reparació d’automòbils al carrer doctor Guiteras, 



 
 
 

 

xx, d’aquesta localitat 
6. Aprovació de llicència ambiental municipal (tipus B) d’una activitat d’una 

estació de base de telefonia mòbil al número xx del carrer Sant Marc 
d’aquesta localitat 

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació 
Ordenació de la coberta de l’aparcament subterrani de la riera Gavarra, 
xx 

8. Aprovació del conveni entre el CPNL i l’Ajuntament de Canet de Mar per 
a la realització de cursos de català per a adults 

9. Aprovació del canvi de format del Butlletí municipal Viure Canet 
10. Aprovació del pla de comunicació 2007-2011 
11. Relació de decrets des del dia 8 fins a l’11 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 
18 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, s’aprova per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses  de data 25 d’octubre de 2007, per import de 
89.831,81 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 25 d’octubre, per import 
89.831,81 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
TERCER.- Aprovar amb caràcter provisional, les despeses per import de 
1.915,28€. Que no tenen consignació pressupostària, relatives a la vinculació 
establerta en les bosses de vinculació del pressupost de despeses 
20.121.22001, 20.121.22200, 20.121.22500 i 50.422.21200 fins que no s’efectuï 
la corresponent aprovació de reconeixement de crèdit, per poder habilitar la 
despesa. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE SETEMBRE  AL 15 D’OCTUBRE  DE 2007 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de setembre  al 15 d’octubre de 
2007. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2007,  hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de deu mil dos-cents setanta euros 
amb vuitanta-set cèntims (10.270,87 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 



 
 
 

 

personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15  de setembre de 15 d’octubre de 2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil quaranta-nou euros amb trenta-
vuit cèntims (1.049,38 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local , durant el mes d’octubre de 2007.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents trenta-tres euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (633,58 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes d’octubre  de 2007. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents setanta-nou euros (279,00 
€) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes d’octubre de 2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents setanta-vuit euros amb 
quanrata-vuit cèntims (678,48 €) corresponent a les assistències a judicis dels 
agents de la Policia local, durant el mes d’octubre de 2007. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2007. 
 
4.- APROVACIÓ RETORN FIANCES DEFINITIVES EXPLOTACIÓ SERVEIS 
TEMPORADA PLATJA 2007. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de febrer de 2007 va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives 
particulars que han de regir el concurs per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic e zona 
marítima terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes 
en el pla d’usos de la platja de Canet de Mar per a l’any 2007. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de licitació, obrir la convocatòria per a 
l’adjudicació d’aquestes autoritzacions i publicar-se el corresponent 
edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient de 
contractació restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de 
les autoritzacions del Pla d’usos de temporada a la platja de Canet 
de Mar, que resultessin exigibles, de manera que, si a instància dels 
esmentats organismes, l’Ajuntament no pogués atorgar permís 
municipal per algun dels serveis previstos, qui en resultés 
adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, en els termes 
suspensius susdits. 
 



 
 
 

 

QUART.- Facultar l’alcalde o membre de la corporació en qui 
delegui per dur a terme totes les autoritzacions necessàries per a la 
tramitació i execució d’aquests acords. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d’abril de 2007 va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 1 al Sr. JSM pel preu cert i global de 16.828,00 €, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 673,12€, la 
qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat 
completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 
 
SEGON.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 2 al Sr. AMD pel preu cert i global de 7.00,10€, fent-li avinent 
que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 280€ , la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat 
completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 
 
TERCER.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 8 al Sr. JMRA pel preu cert i global de 5.200,00€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 208 €, la 
qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat 
completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 
 
QUART.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm. 9 al Sr. JSN pel preu cert i global de 4.000,00 €, fent-li avinent 
que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 160 €, la qual es 
retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat 
completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 
 
CINQUÈ.- Adjudicar la concessió de l’explotació de la guingueta 
núm.10 a la Sra. MRE pel preu cert i global de 6.500,00€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva de 260 €, la 
qual es retornarà una vegada s’hagi comprovat que s’ha desmuntat 
completament la instal.lació i ha deixat els terrenys en les degudes 
condicions. 
 
SISÈ.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, 
referida a la temporada d’estiu de l’any 2007 que va des de que es 
formalitzi l’autorització a favor de l’adjudicatari i fins el 30 de 
setembre, i amb l’obligació de retirar les instal.lacions, que no 
tindran el caràcter de fixes, abans del dia 5 d’octubre d’aquest any, 



 
 
 

 

havent de mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la 
salubritat, higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 
 
SETÈ. Tots els concessionaris hauran de fer efectiu el cànon 
establert per la Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 
2007 que serà de 932,30 Euros. 
 
VUITÈ: Tant el cànon establert per la Demarcación de Costas en 
Catalunya com les fiances definitives i les taxes municipals, 
s’hauran de satisfer en el termini màxim d’un mes comptat a partir 
de la data d’adjudicació d’aquests serveis de temporada. 
 
NOVÈ.- Comunicar a l’interessat que en cap cas produirà plens 
efectes aquesta adjudicació en cas que per part dels organismes 
competents no es donin els permisos pertinents. 
 
DESÈ.- Notificar a tots els licitadors que poden retirar de la caixa de 
la corporació la garantia provisional de 300 €. 
 
ONZÈ.- Comunicar als licitadors que hauran de comparèixer en 
aquest Ajuntament en el dia i hora que se’ls convoqui per tal de 
formalitzar el corresponent contracte. 
 
DOTZÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 

Atès que finalment durant la temporada d’estiu només han estat operatives les 
guinguetes núms. 1, 2 i 10 puix que els altres adjudicataris van renunciar en el 
seu dia a l’explotació de les guinguetes adjudicades. 
 
Atès que ja ha finalitzat el termini atorgat als adjudicataris de les guinguetes 
perquè procedissin a retirar les instal.lacions i vist l’informe del Cap de Disciplina 
Urbanística de data 11 d’octubre de 2007, efectuat com a conseqüència de la 
inspecció per part de la Policia Local de la zona ocupada per les guinguetes per 
tal de comprovar que es troba en les degudes condicions pel que fa referència a 
la salubritat, higiene, ornat i neteja, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 
 
ASSUMPTE: INSPECCIÓ EFECTUADA ALS ESPAIS DE PLATJA 
QUE OCUPAVEN LES GUINGUETES NÚMEROS 2 I 10 
RESPECTIVAMENT, PER VALORAR SI ÉS FACTIBLE EL 
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA EN CONCEPTE DE 
GARANTIA DELS VALORS PÚBLICS EN RISC. 
 
USUARIS: AMD/MRE 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
FETS: 
 
Practicada una inspecció vidual al lloc referenciat, es constata que 
ja s’han desmuntat les guinguetes i el seu entorn es troba en bones 
condicions. 
 
En conseqüència, s’informa FAVORABLEMENT al retorn de les 
fiances dipositades a tal efecte.” 

 
D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com el RDL 2/2000 de 16 de juny, i vist l’expedient administratiu 
de referència, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la 
guingueta núm. 2, d’un import de 280€, dipositada pel Sr. AMD en data 3 de 
maig d’enguany. 
 
SEGON.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta 
núm. 10, d’un import de 260€, dipositada per la Sra. MRE en data 24 de maig 
d’enguany. 
 
TERCER.- Retenir la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta núm. 1, 
d’un import de 673,12€, dipositada pel Sr. JSM en data 23 d’abril d’enguany fins 
que li sigui concedit el permís especial de circulació per transportar la guingueta 
per tal que pugui circular adequadament per la N-II, ja que actualment aquest 
pas es troba restringit com a conseqüència de les obres que s’hi estan efectuant. 
 
5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI DE TALLER DE REPARACIÓ 
D’AUTOMÒBILS AL CARRER DOCTOR GUITERAS, 3, D’AQUESTA 
LOCALITAT. 
  
En data 3/11/06, la Sra. RDI 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 taller de 
reparació d’automòbils, al número 3 del carrer Doctor Guiteras, d’aquesta 
localitat. 
 
L’arquitecta tècnica municipal prèviament lliura l’informe de compatibilitat 
urbanística del projecte amb la normativa vigent al municipi, segons consta al 
certificat de compatibilitat urbanística del secretari de l’Ajuntament, de data 
16/10/06. 
  



 
 
 

 

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, presentant una 
al·legació el Sr. CJAC, en la condició de veí del número 5, del carrer Doctor 
Guiteras. 
 
En data 11/12/07, 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 21/06/07 es rep l’informe preceptiu favorable, emès pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
En data 1/08/07, i un cop examinada la documentació presentada, l’enginyer 
municipal  emet l’informe que es reprodueix a continuació, en el qual dóna 
resposta a l’al·legació presentada i informa favorablement la sol·licitud 
efectuada, amb els condicionants i mesures correctores que assenyala i que es 
determinen més endavant. 
 

Vist l’expedient que es tramita a instància de la Sra. RDI, en sol·licitud de 
llicència municipal ambiental per canvi de nom de l’activitat de taller de 
reparació d’automòbils al carrer Doctor Guiteras núm. 3, d’aquesta localitat, i un 
cop examinat el projecte i demés documentació tècnica presentada el tècnic 
que subscriu en considera el següent: 

  
La present activitat s’ha d’enquadrar dintre de l’Annex II.2 atès que 
es troba definida en l’epígraf 12.19.a del Decret 143/2003 de 10 de 
juny; per tant, precisa d’informe vinculant del Consell Comarcal. Així 
mateix, aquesta activitat està inclosa en l’annex IV del decret 
esmentat, havent de sotmetre’s a informe preceptiu del Departament 
d’Interior pel que fa a la prevenció d’incendis. 
 
Les condicions tècniques que ha de fixar l’Ajuntament cal limitar-les 
únicament a les que són de la seva competència i que s’esmenten a 
l’article 32.1 del Decret 136/1999 de 18 de maig; és a dir, com a 
mínim les relatives als sorolls, vibracions, escalfor, olors, i 
abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal. 
Respecte a aquests aspectes el tècnic sotasignat a la vista del 
projecte presentat entén que l’activitat no ha de suposar l’increment 



 
 
 

 

de cap repercussió mediambiental per sobre de les que existeixen 
en aquest moment, ni cap efecte additiu significatiu en l’entorn. 
 
Així doncs, el tècnic que subscriu considera que pot informar 
favorablement la sol·licitud efectuada. 
 
En el tràmit d’informació pública i veïnal s’ha presentat un escrit 
d’al·legacions del Sr. CJAL (registre d’entrada núm. 6943 de 
11.12.06). Sobre el que s’indica a l’esmentat escrit el tècnic que 
subscriu en considera el següent: 
 
A l’esmentat escrit es manifesta una disconformitat a la instal·lació 
del taller atenent a que ja hi ha un altre taller i a que les tasques que 
es desenvolupen son sorolloses i provoquen olors en les vivendes. 
També indiquen que a vegades s’utilitza la via pública com a 
magatzem o per fer-hi alguns treballs. 
 
El certificat de compatibilitat d’ús considera admissible l’activitat en 
aquest emplaçament. Per tant, el fet de que hi hagi un altre taller no 
ha de ser obstacle per què la present s’hi pugui implantar.  
 
Pel que fa als sorolls i olors, el tècnic que sotasigna considera que 
amb el conjunt de mesures correctores que es proposen han de 
restar solventades les molèsties esmentades.  
 
Pel que fa a la utilització de la via pública coma perllongació del 
taller, també s’inclouen algunes mesures correctores encaminades a 
impedir-ho. No obstant, es considera d’interès que es manifesti al 
Sr. CJAL que si al llarg del desenvolupament normal de l’activitat 
observa que es continuen realitzant tasques a la via pública ho 
comuniqui a la Policia Local per què n’aixequi acta que permeti, si 
s’escau, obrir els expedients sancionadors escaients.  
 
Conseqüentment, s’accepten parcialment les inquietuds 
manifestades pel Sr. CJAL. 

 

En data 13.08.07, la Cap de la Unitat d’Activitats, Sra. Dolors Puig Gómez, 
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 de Medi Ambient, s’acorda per 
unanimitat: 
 



 
 
 

 

PRIMER.- Concedir a la Sra. RDI la llicència ambiental municipal (tipus B) per a 
l’exercici de l’activitat de taller de reparació d’automòbils, al número 3 del carrer 
Doctor Guiteras, 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 
Barcelona amb el núm. 017746A A, de data 17.07.06 i les de l’annex visat amb 
núm. 005463A A, de data 5.03.07. 
 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal: 
 

● Cal sol·licitar el permís d’abocament, segons l’article 12.3 del Reglament 
regulador d’aigües residuals a la comarca del Maresme. 

● Disposar de declaració anual de residus i de les corresponents fitxes 
d’acceptació, que caldrà aportar en el moment de la visita de 
comprovació. 

 
● Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a 

terme una gestió autoritzada. 
 

● S’haurà de presentar la documentació que justifiqui haver-se donat d’alta 
en l’Inventari Permanent de Productors de residus, de la Junta de 
Residus. 

 
● 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. 

 
● Les emanacions de fums, gasos i bafs a l’atmosfera, han de complir les 

normes establertes pel Decret 322/87, de 23 de setembre (DOGC 
25.11.87) desplegant la llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’Ambient Atmosfèric i Ordre del Ministeri d’Indústria de 18.10.76 
sobre prevenció i correcció de la contaminació de l’atmosfera (BOE 
3.12.76). 

 
● 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. 

 
● S’instal·laran les màquines sobre suports antivibratoris i separades dels 

murs i parets mitgeres. En cas necessari es col·locaran sobre bancada 
de gran massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent de 
les vibracions. 

 



 
 
 

 

● S’aïllarà acústicament el local o cada màquina, segons convingui, de 
forma que impedeixi la transmissió de sorolls a les propietats veïnes per 
sobre dels límits reglamentaris. 

 
● Es presentarà certificat amb mesures sonomètriques del local respecte 

els veïns, segons estudi acústic del projecte tècnic de data 17 de juliol 
de 2006 i núm. de visat 017746A, segons normativa municipal sobre 
soroll i vibracions i segons la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica. 

 
● S’aplicaran mesures contra els sorolls d’impacte. 

 
● 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 3/1995, 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). 

 
● Es compartimentaran els accessos a les escales i elevadors mitjançant 

la col·locació d’una porta tallafocs (RF-60) provista de dispositiu de 
tancament automàtic. 

 
● El local serà un Sector d’Incendis respecte dels seus veïns, format per 

elements delimitadors i estructurals d’una resistència al foc mínima de 
120 min. (RF-120). 

 
● Els elements estructurals que ho necessitin hauran de tenir un 

recobriment que garanteixi una resistència al foc de 120 min. com a 



 
 
 

 

mínim (RF-120). Es presentarà certificat de laboratori oficial o certificació 
de tècnic competent. 
 

Les proposades per l’enginyer municipal: 
 

1. Insonorització total o parcial, segons convingui, si els sorolls 
transmesos als habitatges veïns superen en més de 3 dBA el soroll 
de fons. 

 
2. Insonorització específica del compressor disposant-lo dintre d’una 

campana aïllant acústica si els sorolls transmesos pel mateix superen 
els límits admissibles. 

 
3. L’horari de l’activitat serà, com a màxim, de les 8 a les 20 hores. 

 
4. Totes les operacions de pintura es portaran a terme en la cabina de 

pintura. 
 

5. Restarà totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de treballs a la via 
pública i es tindrà cura de mantenir-la sempre neta de taques de 
greix. 

 
6. Restarà rigorosament prohibit fer abocaments de residus i deixalles 

de qualsevol tipus de producte utilitzat en el taller a la xarxa de 
clavegueram. Es construirà una arqueta de presa de mostres previ a 
la connexió a la claveguera. 

 
7. Caldrà realitzar una acta de control inicial per una entitat ambiental de 

control, de la qual se’n haurà de facilitar còpia a aquest Ajuntament 
juntament amb 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 el present informe. 

 
8. Juntament amb la copia 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. 

 
- 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 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. A 
la documentació aportada s’aporten diverses justificacions al respecte. 

 
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: De conformitat amb la 
documentació presentada els residus generats seran recollits per 
gestors autoritzats (apartat 13 de la memòria tècnica). 

 
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 cinc 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: L’activitat és susceptible de 

poder complir amb les Normes Subsidiàries de Planejament d’acord 
amb el certificat de Compatibilitat d’Ús de data 16 d’octubr4e de 2006. 

 
l) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: No és d’aplicació en 

aquest cas. 
 
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. 
 
DOTZÈ.- Aprovar les taxes municipals per un import de 257,59 €. 
 
6.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 
(TIPUS B) D’UNA ACTIVITAT D’UNA ESTACIÓ DE BASE DE TELEFONIA 
MÒBIL AL NÚMERO xx DEL CARRER SANT MARC D’AQUESTA 
LOCALITAT. 
  
En data 27/11/03, el Sr. Buenaventura Serra Espuña, actuant en representació 
de VODAFONE ESPAÑA, SA presentà davant d’aquest Ajuntament, una 
sol·licitud amb la documentació annexa corresponent per a l’obtenció d’una 
llicència ambiental municipal (tipus B), per a l’exercici de l’activitat d’una estació 
de base de telefonia mòbil ubicada al número xx del carrer Sant Marc d’aquesta 
localitat. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 
2006 va acordar concedir a VODAFONE ESPAÑA, SA, la llicència ambiental 
municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat d’estació de base de telefonia 
mòbil , ubicada al carrer Sant Marc número 23 d’aquesta població, d’acord amb 
el projecte tècnic visat  en el Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions 
de Catalunya de data 25/11/03. 
 
Atès que en data  13/03/07 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial 
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control, la qual deixa palès que la 
instal·lació acompleix amb els annexes 1 i 2 del decret 148/2001 de 29 de maig 
d’ordenació de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 



 
 
 

 

readiocomunicació, i que s’acompleix també amb la normativa ambiental 
aplicable. 
 

Vist l’informe del tècnic municipal de data 16.05.07, en el qual constatà 
parcialment el següent: 
 

“... la instal·lació existent en aquest moment es correspon amb la del 
projecte tècnic i documentació annexa i , per tant, al permís atorgat. 
 
Pel que fa a l’extintor d’incendis, l’existent dintre de la caseta ja era 
correcta 
 
S’ha comprovat també la resta de condicions que eren visibles a 
simple vista i que figuren a la llicència atorgada per l’Ajuntament per 
acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2006, amb 
les acotacions derivades de la Sentència número 271/2005 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, constatant-se un 
grau de compliment satisfactori. 
 
Atès que en l’Acta de Control Inicial portada a terme el dia 14 de 
febrer d’enguany per part d’una Entitat Ambiental de Control es 
deixava palès que la instal·lació acompleix amb els annexes 1 i 2 del 
decret 148/2001 de 29 de maig d’ordenació de les instal·lacions de 
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, i que 
s’acompleix també amb la normativa ambiental aplicable, el tècnic 
sotasignat a la vista de  tot l’esmentat entén que pot lliurar-se la 
definitiva llicència municipal ambiental pel funcionament de l’activitat 
referenciada.” 

 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 
de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 
2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar a VODAFONE ESPAÑA, SA l’exercici de l’activitat d’una 
base de telefonia mòbil instal·lada a la finca del carrer Sant Marc número xx 
d’aquesta localitat. 
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada vuit anys i 
no es sotmet a cap revisió periòdica, però l’Ajuntament podrà procedir a la 
revisió quan es doni algun dels supòsits previstos a l’article 90 de l’Ordenança 
municipal reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions. 
 
TERCER.- Fer saber a VODAFONE ESPAÑA, SA que de conformitat amb el 
que estableix la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la 



 
 
 

 

intervenció integral de l’Administració ambiental en les activitats i les 
instal·lacions, en cas que l’interessat prevegi la instal·lació d’un rètol 
d’informació de caràcter fix en la seva instal·lació, visible des de la via pública o 
des dels espais interiors de l’activitat de pública concurrència, haurà de ser com 
a mínim en català. 
 
QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ ORDENACIÓ DE LA COBERTA 
DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE LA RIERA GAVARRA, 4-14 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adherit al Protocol General Xarxa de 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. 
 
Atès que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte d’aquest conveni. 
 
Atès que aquest Protocol General contempla com a un dels objectius estratègics el 
d’incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats, objectiu que en aquest 
conveni es tradueix en l’assoliment d’accions que tenen com a finalitat la dotació 
d’espais públics de qualitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona són conscients de la 
necessitat d’assolir el repte de la qualitat dels espais públics, en la representació que 
ostenten, tenen interès a desenvolupar el Protocol General, i per aquest motiu, i vist que 
concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions objecte 
d’aquest conveni, i d’acord amb les Intruccions de gestió dels convenis i subvencions de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat gestionades per  l’Oficina Tècnica de Cooperació 
de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
subscriuen aquest conveni que es transcriu a continuació: 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 



 
 
 

 

Diputació de 
Barcelona 

 Il·lm. Sr. Antoni Fogué Moya, President delegat de l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, per 
delegació de la Presidència d’aquesta Corporació, fent ús de les 
atribucions que li han estat conferides.  

 Sr. Josep M. Esquerda Roset, en qualitat de secretari de la 
Corporació i alhora fedatari públic de la Diputació. 

 
 

Canet de Mar  Il·lm. Sr. Joaquim Mas Rius, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, degudament autoritzat per aquest acte. 

 Sr. Marcel·lí Pons Duat, secretari i fedatari públic de la Corporació 
municipal. 

 
 

MANIFESTEN 

I. Que l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adherit al Protocol General 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 (en endavant 
“Protocol General), per la qual cosa, a partir d’ara rebrà la denominació 
“ens local adherit”. 

II. Que el Protocol General va ser aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió de 29 de gener de 2004, essent un instrument dels 
que s’esmenten, entre d’altres, a l’article 125.2 c) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat mitjançant 
Decret 179/1995, de 13 de juny 

III. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de 
les actuacions objecte del present conveni, atesa la seva naturalesa, i 
d’acord amb les Instruccions de gestió dels convenis i subvencions de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat gestionades per l’OTC  de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. 

IV. Que el Protocol General, en la clàusula quarta,  contempla com a un 
dels objectius estratègics el de incrementar la qualitat de vida de tots 
els pobles i ciutats. Objectiu que en el present conveni es tradueix en 
l’assoliment d’accions que tenen com a finalitat la dotació d’espais 
públics de qualitat.  
L’espai públic té un paper cabdal en l’articulació de la vida a les ciutat i 
pobles, és l’entramat que fa possible les relacions socials i la vida més 
enllà de l’habitatge privat, és punt de trobada, d’esbarjo i d’enriquiment on 
els intercanvis espontanis i organitzats contribueixen a la millora de la vida 
com a ciutadans i ciutadanes. Les característiques principals d’un espai 
públic de qualitat són les següents: 

 Adequació funcional 

 Qualitat Ambiental 

 Viabilitat Econòmica 



 
 
 

 

L’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge té una llarga experiència en l’àmbit de l’espai públic: gestió de 
projectes, cooperació econòmica en l’execució d’obres, elaboració de 
publicacions específiques, formació, dotació de mobiliari urbà de qualitat, 
estudis i plans directors d’infraestructures i d’urbanitzacions i la Xarxa per 
a la millora del servei de les infraestructures de subministrament. 

Així, la Diputació de Barcelona i l’ens local adherit tenen la voluntat de 
continuar promovent espai públic de qualitat incorporant la sostenibilitat en 
les tres dimensions que la integren: 

Sostenibilitat social: caminar cap a la sostenibilitat suposa, entre d’altres 
coses, treballar per disminuir les desigualtats socials. Per incorporar 
aquest aspecte cal mirar amb uns altres ulls àmbits força coneguts com 
la provisió de l’espai públic. La sostenibilitat social ha d’incloure el dret 
de la ciutadania a disposar d’un espai públic on a més de garantir 
l’accessibilitat per a tothom, s’adeqüi a les necessitats de les persones i 
estimuli el coneixement de la diversitat i la interrelació. També inclou el 
dret a participar en el disseny de l’espai públic. 

Sostenibilitat ambiental: l’activitat constructiva és una de les que té un 
major impacte sobre els recursos naturals. En l’àmbit de l’espai públic 
s’han d’aplicar criteris de sostenibilitat ambiental tant a les 
infraestructures més visibles (paviment, enllumenat, mobiliari, jocs 
infantils, jardineria...) com a les que no són tan visibles (infraestructures 
de subministrament de serveis). Alhora, també són importants les 
activitats que s’hi desenvolupen i sobretot el tipus de mobilitat 
promoguda degut a les seves conseqüències sobre la qualitat de vida de 
la ciutadania. 

Sostenibilitat econòmica: la coherència i viabilitat econòmica de l’espai 
públic s’ha de buscar en el cost global: aquell que comprèn el cost 
d’inversió (adquisició i construcció), el cost d’utilització i manteniment i el 
cost de renovació. 

V. Que ambdues parts conscients de la necessitat d’assolir el repte de la 
qualitat dels espais públics, en la representació que ostenten, tenen 
interès en desenvolupar el Protocol General, i per aquest motiu, i vist 
que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de 
les actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i 
d’acord amb les Instruccions de gestió dels convenis i subvencions de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat gestionades per l’OTC  de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona,  
el subscriuen d’acord amb el clausulat que es conté en els següents: 

PACTES 

OBJECTE DEL CONVENI 

1.1: El present conveni té per objecte les actuacions següents: 

Línia d’actuació (clàusula 4ª del Foment de la qualitat de vida a les ciutats i pobles 



 
 
 

 

Protocol General)  
Política local que es fomenta Dotació d’espais públics de qualitat 

Actuació a realitzar  Ordenació de la coberta de l’aparcament 
subterrani de la Riera Gavarra, 4-14              

1) Tipologia del projecte Equipaments i infraestructures 
 

1.2: A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts 
signatàries en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta 
conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local adherit i l’interès 
provincial. 

L’interès específic de l’ens local adherit es palesa en la connexió existent entre 
les actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’art.4 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local, les competències  legals del dit en matèria o sector afectats, i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació 
existent entre les actuacions esmentades i les competències provincials 
d’assistència i cooperació envers els municipis. 

OBLIGACIONS  

2.1: Ambdues institucions adopten pel que fa al compliment del conveni els 
compromisos següents: 

 Per part de la Diputació: 

2) Tipus de 
supor              Suport Descripció del suport 

3)  
Suport econòmic 

 
        300.000,51 € 

4) Suport en 
ges                  la gestió 

Assessorament tècnic i jurídic en la gestió de l’actuació objecte del 
present conveni per a la consecució d’un espai públic de qualitat en 
base als paràmetres definits en la clàusula 3. 

 Suport 
formatiu i 
informatiu 

6)   

Oferta de formació i informació als ens locals de la província 
(tècnics i electes) a través de jornades, cursos, informació on-line, 
publicacions i difusió de bones pràctiques d’espais públics de qualitat, 
juntament amb les activitats formatives i d’informació vinculades a la 
Xarxa per a la millora del servei de les infraestructures de 
subministrament.  

Estudis i publicacions derivats de l’anàlisi de les dades obtingudes 
per l’Observatori d’Equipaments i Espai Públic de Qualitat (clàusula 4 
del present conveni). Aquest Observatori té per objectiu facilitar la 
presa de decisions d’inversió pública en equipaments i espai públic. 

 



 
 
 

 

 Per part de l’ens local adherit: 

La gestió i execució de les actuacions previstes en aquest conveni. 

Facilitar les dades necessàries per a l’Observatori d’Equipaments i Espai Públic 
de Qualitat inclosos en la Xarxa Barcelona municipis de Qualitat gestionats per 
l’Oficina Tècnica de Cooperació (clàusula 4 del present conveni): 

 Les dades de projecte mitjançant la fitxa d’informació de projecte – espai 
públic (fitxa 5)1 que ha estat emplenada per l’ens local amb anterioritat a la 
signatura d’aquest conveni. 

 Les dades d’obra mitjançant la fitxa d’informació de l’obra – espai públic 
(fitxa 8)2 que s’ha d’emplenar un cop finalitzada l’actuació i que trobareu a les 
Instruccions de gestió dels convenis i subvencions de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat gestionades per l’OTC  (disponibles a 
www.diba.cat/otc). 

Emprendre les accions necessàries per a la consecució d’un espai públic de 
qualitat, tenint en compte els paràmetres de qualitat definits en la clàusula 3, en 
la mesura que sigui possible. 

 
2.2: Ambdues parts donaran compliment a aquesta clàusula de forma eficient i 
d’acord amb la normativa que regula el present conveni.   

2.3: Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més amunt, 
l’ens local adherit haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la 
Diputació de Barcelona.  

2.4: L’ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de 
l’actuació a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, d’acord amb les 
instruccions per a la senyalització de les actuacions de la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat dictades per la Diputació de Barcelona. 

VINCULACIÓ DE L’ACTUACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT 

L’actuació s’ajustarà i participarà dels criteris que es defineixin amb caràcter 
general com a paràmetres de qualitat per a les actuacions que es desenvolupin 
en desplegament del Protocol General.  

L’actuació s’ajustarà, en la mesura que sigui possible, als següents paràmetres 
de qualitat i exemples d’instruments per a l’assoliment d’un espai públic de 
qualitat: 

Paràmetre de qualitat Exemples d’instruments 
Adequació funcional 
Adequació de l’actuació a les 
necessitats socials, accessibilitat de 

 Concepció global de l’actuació 
per que sigui accessible a tota la 
població (disseny per a tothom) 

                                                
1 i 2 Només cal enviar-la emplenada en el cas d’obres superiors a 30.000 Euros 



 
 
 

 

totes les persones en igualtat de 
condicions i participació ciutadana 
especialment dels sectors 
tradicionalment exclosos. 

 Incorporació de la participació 
ciutadana tant en el disseny de 
l’actuació com durant el seu ús. 

Qualitat ambiental 
Assegurar l’assignació eficient dels 
recursos naturals utilitzats i la 
minimització de l’impacte ambiental 
en totes la fases del cicle de vida de 
l’actuació.  

 Integració de l’actuació en 
l’entorn 

 Potenciació de la mobilitat 
alternativa a l’ús del vehicle privat. 

 Incorporació de criteris de 
construcció sostenible:  
- Mesures d’eficiència 

energètica (enllumenat eficient i 
no contaminant) 

- Ús d’energies 
renovables (fotovoltàica) 

- Minimització i gestió 
adequada dels residus  

- Optimització del cicle 
de l’aigua: reducció i 
reutilització (sistemes d’estalvi 
en el rec) 

- Ús de materials de 
baix impacte ambiental  

- Minimització dels 
moviments de terres i de 
superfícies impermeables. 

- Utilització d’elements 
vegetals autòctons. 

Viabilitat econòmica 
Assegurar l’adaptació de l’actuació a 
les necessitats del municipi així com 
la coherència supramunicipal de la 
inversió. 

 Realització d’inventaris i Plans 
directors de les xarxes de 
subministrament. 

 Realització d’estudi de 
programació i viabilitat de 
l’actuació. 

 Elaboració del Pla de 
Manteniment i gestió. 

OBSERVATORI D’EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 

4.1: L’Observatori d’Equipaments i Espai Públic de Qualitat és una iniciativa de 
l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge. L’Observatori té l’objectiu de facilitar la presa de decisions pel que fa 
a la inversió pública en equipaments i espai públic a partir de l’anàlisi de les 
dades de projectes i obres de XBmQ conjuntament amb les dades dels 
equipaments en ús que han estat objecte d’avaluació. 



 
 
 

 

4.2: Les fonts d’informació de l’Observatori pel que fa a espai públic són: 
- Les dades de projecte: inclou les dades facilitades pels ens locals a través 

de la fitxa d’informació de projecte – espai públic (fitxa 5) de les Instruccions 
de gestió dels convenis i subvencions de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat gestionades per l’OTC i  les dades dels projectes gestionats per 
l’Oficina Tècnica de Cooperació. 

- Les dades d’obra: inclou les dades facilitades pels ens locals a través de la 
fitxa d’informació de l’obra – espai públic (fitxa 8) de les Instruccions de 
gestió dels convenis i subvencions de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat gestionades per l’OTC. 

VIGÈNCIA DEL CONVENI 

5.1: La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins a 
l’acabament de l’actuació. En cap cas superarà l’any 2007, que és el període de 
vigència del Protocol General. I això sens perjudici del període transitori i de les 
altres determinacions que estableixin els instruments de caràcter general que 
Diputació de Barcelona defineixi per al pròxim mandat, per tal que els ens locals 
adherits procedeixin a finalitzar l’execució i justificació de les actuacions 
aprovades en desplegament del Protocol General 2004-2007. 

5.2: En relació a les actuacions estipulades a través del present conveni i, 
especialment pel que fa a les actuacions supramunicipals o en xarxa, serà 
d’aplicació el termini de vigència establert en la clàusula 7a punt 10 del Protocol 
General, fixat en un període d’entre 5 i 10 anys, en funció de la quantia i 
naturalesa de l’actuació i/o del període d’amortització de la mateixa. 

JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ACTUACIÓ   

6.1: En relació a les despeses: 

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, cal que l’ens local 
adherit presenti al Registre General de la Diputació la fitxa de justificació de les 
despeses de l’actuació (fitxa 7)3 de les Instruccions de gestió dels convenis i 
subvencions de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat gestionades per l’OTC de 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona 
(disponibles a www.diba.cat/otc), degudament complimentada en la qual 
consten els apartats següents: 
2 

 L’import d’adjudicació del contracte. 

 Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a 
l’actuació i que contingui: número, data i descripció de la 
factura/document acreditatiu; nom i NIF del proveïdor/beneficiari; 
import justificat i data de la seva aprovació. 

                                                
3 No cal que estigui finalitzada l’actuació per poder enviar la justificació de la despesa, es poden fer 
pagaments parcials. 



 
 
 

 

 Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de 
Barcelona tots els documents originals justificatius de les obligacions 
referides en el certificat, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no 
supera el 100% del cost de la mateixa.  

En el cas de que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de la 
Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6.2: En relació a la documentació tècnica: 
Un cop finalitzada l’actuació es trametrà la documentació relativa a l’acabament 
de la mateixa: la fitxa d’informació de l’obra - espai públic (fitxa 8) que trobareu 
a les Instruccions de gestió dels convenis i subvencions de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat gestionades per l’OTC  (disponibles a www.diba.cat/otc). 

MODIFICACIONS DEL CONVENI 

7.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per l’ens 
local adherit i per la Diputació de Barcelona. 

7.2: Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 

INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

8.1: L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries 
pot donar lloc a la seva resolució. 

8.2: La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-
administratiu. 

8.3: Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

b) Per resolució, d’acord amb el pacte vuitè. 

c) Per avinença de les parts signatàries. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels 
contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les 
normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació. 



 
 
 

 

MARC NORMATIU DEL CONVENI 

10.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
General, constitueixen la llei del present conveni. 

10.2: Règim jurídic general d’aquest conveni: 

 Les estipulacions del Capítol 1 del Títol 3 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat 
d’aquelles que siguin incompatibles amb les disposicions esmentades 
anteriorment, o amb l’economia del present instrument. Amb les mateixes 
excepcions, són d’aplicació subsidiària les normes que disciplinen la 
contractació de les administracions públiques. 

10.3: L’objecte del present conveni determina que també li sigui d’aplicació:  

 Les Instruccions de gestió dels convenis i subvencions de Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat gestionades per l’Oficina Tècnica de 
Cooperació de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge i les que 
la Diputació de Barcelona pugui dictar. 

 La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a les 
Xarxes.  

 Les clàusules que s’annexin a aquest conveni quan la naturalesa de 
l’actuació així ho requereixi. 

JURISDICCIÓ COMPETENT  

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o 
l’ens local adherit al Protocol General. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-
lo públic quan això sigui preceptiu. 

RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  

I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data 
que s’assenyalen. 

PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR   PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 



 
 
 

 

Canet de Mar,  Barcelona, 
 
L’alcalde  El president  
Joaquim Mas Rius pdf. Antoni Fogué Moya 

    
El  secretari       El secretari  
Marcel·lí Pons Duat     Josep M. Esquerda Roset 
      
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència 
de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar, en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2004-2007, la formalització d’aquest conveni específic de 
col·laboració. 
 
SEGON.- Facultar el senyor Joaquim Mass Rius, alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, perquè signi tots els documents que siguin necessaris per dur a 
terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades als seus efectes. 
 
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 
 
Atès que el  Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ofereix cursos  
de català per adults, en els diferents nivells d’aprenentatge  
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de promoure l’ús social 
del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística. 
 
Atès que ambdues parts estan interessades en subscriure un conveni de 
col·laboració  per a la realització de cursos de català per a adults. 
 
Atès que el dia 1 d’octubre d’enguany va començar un curs de català impartit 
pel Centre de Normalització Lingüística del Maresme nivell I1. 
 
Atès que l’import d’aquest curs és de 6.806 euros i que a la partida  40 451 
48016 del vigent pressupost de l’any 2007 hi ha una consignació pressupostària 
de 3.403 €  per fer front al 50 % de la despesa i que el pagament del 50 % 
restant s’efectuarà abans de l’acabament d’aquest curs. 
 



 
 
 

 

Vist i trobat conforme el conveni i l’annex del curs esmentat, el contingut del 
qual és el següent: 
 

Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’organització de cursos de 
català per a adults 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Bernat Joan i Marí, president del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL). 
 
I de l’altra, el senyor Òscar Figuerola Bernal, 3r tinent d’alcalde de 
comunicació, cultura i Urbanisme, de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
                       
ACTUEN 
 
El primer, en representació del CPNL, a l’empara de les facultats que 
li confereix l’article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d’octubre de 1988. 
 

El segon, en virtut del que disposa l’article 53 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. 

 
MANIFESTEN 
 
1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure 
l’ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de 
contribuir a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.  

 
2. Que l’Ajuntament de Canet de Mar té la intenció de realitzar cursos 
de català per a adults en col·laboració amb el CPNL i, per aquest 
motiu, les parts decideixen establir aquest conveni que reguli les 
relacions entre el Centre de Normalització Lingüística (CNL) del 
Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents 

 
PACTES 

 
1. El CPNL, a través del CNL del Maresme, es compromet a: 
 

a) Organitzar els cursos de català adreçats especialment a la 
població adulta de Canet de Mar. 

 



 
 
 

 

b) Contractar el personal tècnic que impartirà els cursos. 
 

c) Marcar en tot moment les directrius tècniques i assessorar 
pedagògicament el personal que imparteixi els cursos. 

 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 

a) Facilitar els locals adients on realitzar les funcions docents. 
 

b) Assumir el cost del 100% de les despeses generades per 
l’organització dels cursos i aportar al CPNL la quantitat que 
s’especifica en l’annex a aquest conveni. 

 
3. Les parts s’obliguen al compliment del que estableixen els Estatuts 
i el Reglament del CPNL en tot allò que no estigui expressament 
estipulat en aquest conveni i a complir i fer complir els acords dels 
òrgans de govern d’aquest ens. 
 
4. Les dades definitives dels cursos que es duguin a terme en cada 
període es concretaran en un document que serà considerat com un 
annex al conveni, signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
CPNL. 

 
5. Aquest conveni té una durada inicial d’un any, a partir de la data 
de la seva signatura, i es prorrogarà automàticament, d’acord amb 
les parts, per poder realitzar altres cursos i/o actuacions afins. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en tres 
exemplars. 
 
Canet de Mar, 25 de setembre de 2007 

  
Annex al conveni de data 25 de setembre de 2007 i codi C810-
10-052-07 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística 
i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la realització de cursos 
de català per a adults 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
CODI CURS 

MES 
INICI 

MES 
FINAL 

 
DURA

DA 

 
ALUMN

ES 

 
COST 
CURS 

11032IIPRA00006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 
2007 

Maig 2008 120 h 17 6.806 € 

 
 

FINANÇAMENT 
 
Cost total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .. .. 

                      
 
 
                      
                    
6.806 € 
                      

L’Ajuntament de Canet de Mar podrà efectuar el pagament al Consorci per a la 
Normalització Lingüística en dues vegades. En el primer, s’abonarà el 50% del 
cost que s’especifica en aquest document, en un termini màxim d’un mes 
després d’haver-se iniciat els cursos. El segon pagament s’efectuarà abans de 
la finalització dels cursos. 
La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 40 451 48016 del 
pressupost 2007. 
 
 
Dades bancàries: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.  2100 2882 66 
0200046565 

 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència de la Tinència 
d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 632/2007, de 5 de juliol. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  

CURS ACADÈMIC: 2007-2008



 
 
 

 

PRIMER: Aprovar i signar el conveni i l’annex al conveni de col·laboració amb 
el Consorci per a la Normalització Lingüística per a un curs de català per adults 
a Canet de Mar, de nivell I1.  
 
SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 3.403 € 
amb càrrec a la partida pressupostària 40 451 48016  del  pressupost municipal 
per a l’any 2007. 
 
TERCER: Facultar el senyor Òscar Figuerola Bernal, 3r. Tinent d’alcalde de 
Comunicació, cultura i Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, per signar 
tots els documents que es derivin d’aquests acords. 
 
9.- NOU FORMAT PER AL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL VIURE 
CANET 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar disposa d’una eina informativa que 
s’adreça a tota la població, que funciona i que respon a l’objectiu pel qual va ser 
creat ara fa quatre anys, que és el d’oferir informació general d’interès ciutadà i 
fer-ho amb un llenguatge clar però acurat i amb un gran esforç de síntesi. 
L’ampliació dels temes tractats es fa a través d’un altre canal, el web municipal.  
 
Atès que aquest maig de 2007 hem iniciat un nou mandat, que ha comportat 
l’elaboració d’un Pla de Comunicació per al període 2007 – 2011, que es 
revisarà anualment i que contempla totes les qüestions relacionades amb 
aquest àmbit a nivell de totes les àrees, les dependències i els serveis 
municipals.   
 
Un nou exemplar del Viure Canet surt al carrer aquest octubre de 2007. És el 
número 20 i el primer del mandat 2007 – 2011.  Tenint en compte aquest fet i 
tot que hem exposat, valorem com a molt positiu la introducció d’un nou format. 
Serà més gran que l’actual, que és de 18 x 25 cm. Correspondrà a la mida 
DinA4. Aquesta variació modifica el cost del producte, que s’incrementarà en un 
3 % respecte l’actual preu. És per aquest motiu que fem, des de la tinença 
d’Alcaldia de Comunicació, aquesta proposta d’acord.   
 
Per tot això, doncs,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER- Aprovar la modificació del preu del contracte dut a terme amb 
l’empresa Papyrus disseny al mes de febrer de 2005 i prorrogat al mes de març 
de 2007, corresponent al servei d’edició del butlletí d’informació municipal Viure 
Canet.  
 
SEGON- Fixar el nou preu en 2.473 euros IVA inclòs per cada número, 
augment derivat del canvi de format encarregat per l’Ajuntament i de 3.071 
euros IVA inclòs per al número corresponent a l’especial de Festa Major.  
 



 
 
 

 

TERCER- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2007 per un import de 
4.546 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 521 22602. L’eficàcia 
del contracte per a l’exercici 2008 queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. L’import del punt segon serà vigent durant tot el 2008 i no 
s’aplicarà l’augment corresponent a l’IPC, que ja s’inclou en el preu objecte 
d’aquest acord.  
 
QUART- Notificar a Papyrus disseny aquests acords per a la seva acceptació. 
 
CINQUÈ- Facultar, tan  àmpliament con en dret sigui menester, al senyor 
alcalde o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució 
del present acord.  
 
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 8 FINS A L’11 D’OCTUBRE 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

    
897 08.10.07 Compareixença contenciós 

interposat per CF (exp. 66976) 
Alcaldia 

898 08.10.07 Modificació conveni habitatge Alcaldia 
899 09.10.07 Concessió llicència d’obres a 

Fomento de Infraestructuras y 
Proyectos, SL, per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar al carrer 
Cedró, xx 

Òscar 
Figuerola 

900 10.10.07 Proposta suspensió permís de 
conduir 9/10/07 

Alcaldia 

901 10.10.07 Imposició sancions persones físiques 
9/10/07 

Alcaldia 

902 10.10.07 Imposició sancions persones 
jurídiques 9/10/07 

Alcaldia 

903  10.10.07 Imposició sancions persones 
jurídiques (2) 

Alcaldia 

904 10.10.07 Sobresseïment expedient de 
restauració de la legalitat urbanística 
Sr. VP carrer Drassanes del Pla 

Òscar 
Figuerola 

905 10.10.07 Primera ocupació Dr. Guiteras, xx Òscar 
Figuerola 

906 10.10.07 Primera ocupació carrer Santa 
Bàrbara, xx 

Òscar 
Figuerola 



 
 
 

 

907 10.10.07 2a certificació obres Odèon Òscar 
Figuerola 

908 11.10.07 Concessió llicència d’obres carrer 
Ample, xx 

Òscar 
Figuerola 

909 11.10.07 Llicència per a la construcció de 3 
habitatges a la plaça Indústria, xx 

Òscar 
Figuerola 

910 11.10.07 Aprovació tercera certificació obres 
rehabilitació teatre Odèon 

Alcaldia 

 
11.- 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 14.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


