
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 16 D’OCTUBRE DE 2008 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Personació processal de l’Ajuntament de Canet de Mar en les 

diligències prèvies 1779/07 del Jutjat d’Instrucció número 6 
4. Aprovació modificació contracte d’obres urbanització plaça Universitat 
5. Aprovació pla de seguretat i salut projecte connexió plaça Universitat 

amb carrer Lluís Domènech i Montaner 
6. Aprovació memòria valorada de la construcció d’un nou pou a Canet de 

Mar 
7. Aprovació retorn fiances definitives explotació serveis temporada platja 

2008 
8. Suport a la sol·licitud de l'IES Domènech i Montaner per impartir el 



batxillerat d'Arts Escèniques a Canet de Mar. 
9. Relació de decrets des del dia 29 de setembre al 3 d’octubre de 2008 
10. Precs i preguntes 

  
 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 
9 d’octubre de 2008 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 16 d’octubre de 2008, per import de  
78.924,96€, corresponent a la relació de despeses 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 2008, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007. 
 
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 
unimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 16 d’octubre de 2008 , per 
import de 78.924,96 €, 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 2008. 
 
TERCER.-  Comptabilitzar en el compte (413)  “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta en 
l’annex 2 per import de  4.546,93 €  , fins la seva aprovació definitiva al 
pressupost,  previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
3.- PERSONACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN ELS 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 1779/07 
 
Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant comunicació del director 
general de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de la tramitació de diligències prèvies número 1779/07, en el Jutjat 
d’Instrucció número 6 d’Arenys de Mar, pels mateixos fets que motivaren la 



incoació d’un expedient sancionador a aquest Ajuntament i a la constructora 
Construccions Solius, SA, això és, la vulneració de les normes de prevenció de 
riscos laborals en l’obra de remodelació de l’edifici Odèon de Canet de Mar, en 
l’execució de la qual es produí un sinistre amb el resultat de la mort de l’operari 
Sr. TCSV. 
 
Atesa la necessitat de comparèixer en el procediment penal de referència, 
aquesta Alcaldia, a la vista de l’acord plenari de data 26.7.07, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Comparèixer en les diligències prèvies 1779/07 instruïdes pel Jutjat 
d’Instrucció  número 6 d’Arenys de Mar. 
 
SEGON.- Designar l’advocat Sr. José Luis Bravo García i al procurador Sr. 
Andreu Carbonell Boquet perquè assumeixin, respectivament la defensa i 
representació d’aquest Ajuntament davant del Jutjat d’Instrucció número 6 dels 
d’Arenys de Mar, en les diligències prèvies esmentades. 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE D’OBRES URBANITZACIÓ 
PLAÇA UNIVERSITAT 
 
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 deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
5.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI SERVEIS I URBANITZACIÓ VOLTANT PLAÇA 
UNIVERSITAT 
 
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 deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
6.- APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU 
POU A CANET DE MAR (POLÍGON INDUSTRIAL) 
 
Atès que el subministrament d’aigua a Canet de Mar es fa majoritàriament a 
través de l’aigua que subministra el Consell Comarcal del Maresme des de 
l’ETAP de Palafolls, tot i que també disposa de recursos propis, com poden ser 
els pous Planet, Gavarra i Baltasar 
 
Atès que recentment s’ha dictat la Resolució MAH-92-2008, per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a 
xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de 
la recuperació urgent de captacions en desús. 



 
Atès que les obres d’urbanització del polígon industrial van afectar un pou que 
hi havia a la zona i que l’Ajuntament considera necessari recuperar-lo i 
mantenir-lo en funcionament, a causa de la situació excepcional de sequera 
que s’ha viscut fins ara i en previsió d’un possible empitjorament de l’estat de 
les reserves i seguint el que dicta la resolució esmentada que cal impulsar totes 
les mesures que permetin incrementar, en breu termini, la disponibilitat d’aigua 
dels abastaments urbans. 
 
Seguint les directrius d’aquesta resolució, doncs, SOREA, empresa 
concessionària de la gestió de l’aigua al municipi de Canet de Mar ha redactat 
una memòria valorada amb la qual s’estudia la possibilitat i els costos derivats 
de l’aprofitament del recurs propi de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist i trobat conforme l’informe de l’enginyera municipal, la senyora Síliva 
Amatller Micola, el qual es transcriu a continuació: 
 

Assumpte;   Memòria Valorada de la construcció d’un nou pou al municipi de 
Canet de Mar (el Maresme). 
 
FETS 
 
Actualment, el subministrament d’aigua de Canet de Mar prové majoritàriament 
del Consell Comarcal del Maresme des de la ETAP de Palafolls, tot i que també 
es disposa de tres pous. 
 
L’escassetat de precipitacions durant l’any 2007 va provocar un important 
descens de les reserves d’aigua embassades. En previsió d’un possible 
empitjorament de l’estat de les reserves, la Generalitat es va veure obligada a 
impulsar mitjançant la resolució MAH/92/2008 totes les mesures que permetin 
incrementar, en breu termini, la disponibilitat d’aigua dels abastaments urbans. 
Una d’aquestes mesures és la posada en servei de captacions d’aigua en desús 
o de noves captacions en tots aquells municipis que actualment s’abasteixen 
amb recursos externs procedents de xarxes d’abastament supramunicipals, com 
és el cas de Canet. 
 
Quan es va construir el polígon industrial va quedar afectat un pou, el qual s’ha 
previst recuperar mitjançant la construcció d’un nou pou i així mantenir-lo en 
funcionament. 
 
Seguint les directrius de la resolució MAH/92/2008, SOREA, empresa 
concessionària de la gestió de l’aigua al municipi, ha redactat una memòria 
valorada amb la que s’estudia la possibilitat i els costos derivats de l’aprofitament 
del recurs propi de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Per tant, el tècnic que subscriu 
 
INFORMA. 
 
Favorablement, la memòria valorada presentada per Sorea per la construcció 
d’un nou pou al polígon industrial  



 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada per l’empresa 
SOREA per a la construcció d’un nou pou al polígon industrial de Canet de Mar 
de Castellarnau, amb un pressupost per contracta de 181.492,01 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Les obres a les quals fa referència aquesta memòria no es podran 
executar fins que no es disposi d’un projecte de l’obra redactat, tramitat i 
aprovat reglamentàriament i adaptat a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra 
pública. 
 
7.- APROVACIÓ RETORN FIANCES DEFINITIVES EXPLOTACIÓ SERVEIS 
TEMPORADA PLATJA 2008. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de febrer de 2008 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 
2008. 
 
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 10 d’abril de 2008 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 17.550,00 €, fent-li avinent que haurà de fer efectiva 
una fiança definitiva de 702 €, 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. 10 al Sr. 
MDZ de 6.900,00€, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una fiança definitiva 
de 276€ , 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.- Aquesta llicència es concedeix amb caràcter temporal, referida a la 
temporada d’estiu de l’any 2008 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 3 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. 
 
QUART. Tots els concessionaris hauran de fer efectiu el cànon establert per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2008, en el termini màxim d’un 
mes a comptar de la seva determinació. 
 
CINQUÈ: 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. 
 
SISÈ.- A petició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, 
l’Ajuntament, com a titular de l’autorització, exigirà que es constitueixi a la Caixa 
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i a disposicioó de la Direcció 
Geeneral de Ports, Aeoports i Costes, la fiança corresponent a les instal.lacions 
explotades per particulars i que s’estableix en 3.000 euros per a les guinguetes i 
en 1.500 euros per a la resta d’instal.lacions, amb l’objecte de respondre de les 
possibles despeses d’aixecament, si s’escau. 
 
SETÈ.- 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. 
 
VUITÈ.- Notificar a tots els licitadors que poden retirar de la caixa de la 
corporació la garantia provisional de 1000€. 
 
NOVÉ.- 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. 
 
DESÈ.- 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 i 10 puix que les altres guinguetes han quedat finalment 
desertes. 
 
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 6 d’octubre de 2008 un cop comprovat que la zona on 
estaven ubicades 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 1 I 10 RESPECTIVAMENT, PER 
VALORAR SI ÉS FACTIBLE EL RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA EN 
CONCEPTE DE GARANTIA DELS VALORS PÚBLICS EN RISC. 
 
USUARIS: JSM/ MDZ 
 
FETS: 
 
Practicada una inspecció visual 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 
Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la 
guingueta núm. 1, d’un import de 702€, dipositada pel Sr. JSM en data 19 de 
maig d’enguany. 
 
SEGON.- Procedir a retornar la fiança definitiva per a l’explotació de la guingueta 
núm. 10, d’un import de 276€, dipositada pel Sr. MDZ en data 28 d’abril  
d’enguany. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
8.- MOCIÓ DE LA REGIDORIA DE PARTICiPACIÓ I CIUTADANIA PER A lA 
RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES DELS CARRERS DE CANET 
DE MAR. 
 
Atès que el 27.12.07 va publicar-se al BOE (núm. 310) la Llei de la Memòria 
Històrica (52/2007), per la qual “es reconeixen i amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i 
la Dictadura”. 
 
Atès que a l’article 15.1. de l’esmentada llei s’estableix que “les Administracions 
públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures 
adients per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o 
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta 
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes 
mesures podrà incloure’s la retirada de subvencions o ajudes públiques”. 
 



Atès que al municipi de Canet de Mar s’ha identificat la presència d’aquests 
tipus de símbols a les plaques d’habitatges protegits de l’època. 
 
De conformitat amb la iniciativa de la Regidoria de Participació i Ciutadania, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Expressar el compromís de l’Ajuntament de Canet de Mar en el 
reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura, així com en 
promoure la cohesió i solidaritat entre les diverses generacions de ciutadans i 
ciutadanes entorn als principis, valors i llibertats constitucionals. 
 
SEGON.- Encarregar a la Brigada municipal que esborri els símbols franquistes 
identificats a les plaques de l’antic “Ministerio de la Vivienda” a les següents 
adreces i a totes aquelles altres que poguessin detectar-se en un futur: 

 
- Sant Cristòfol, 26 
- Cadí, 3 
- Cadí 5 
- Clausell, 26 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les comunitats de propietaris 
afectades, atorgant-los el termini d’un mes per a la presentació de les 
al·legacions que consideressin oportunes. A aquests efectes, se’ls recorda el 
contingut de l’article 15 de la Llei 52/2007, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal 
o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas. 
 
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las 
menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los 
enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o 
artístico-religiosas protegidas por la ley. 
 
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra 
Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. 
 
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a 
los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 
de este artículo.  

 
 
 



9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 29 DE SETEMBRE  FINS AL DIA 3 
D’OCTUBRE DE 2008 
 

Núm. de 
Decret 

Data Contingut Signatura 

966 29.09.08 Canvi nom cementiri Alcalde 
967 29.09.08 Canvi nom cementiri Alcalde 
968 29.09.08 Canvi nom cementiri Alcalde 
969 29.09.08 Canvi nom cementiri Alcalde 
970 29.09.08 Canvi nom cementiri Alcalde 
971 29.09.08 Canvi nom cementiri  Alcalde 
972 29.09.08 Modificació pressupost Ràdio Canet  Alcalde 
973 29.09.08 Despeses Ràdio Canet Alcalde 
974 29.09.08 Aprovació manament pagament a justificar Alcalde 
975 30.09.08 Llicència parcel·lació parcel·la 20, R. Misser, xx Òscar Figuerola 
976 30.09.08 Resposta llicència d’un gos perillós a Victòria 

Casals 
Cati Forcano 

977 30.09.08 Atorgament de dos meses legalització rústica 
MG 

Òscar Figuerola 

978 30.09.08 Delegació competència SM Alcalde 
979 30.09.08 Aprovació modificació contracte ascensor 

Palauet 
Alcalde 

980 30.09.08 Contractació IH Alcalde 
981 01.10.08 Llicència Endesa Via Cannetum, xx Òscar Figuerola 
982 01.10.08 Llicència Endesa C/ Mar, xx Òscar Figuerola 
983 01.10.08 Llicència Endesa, C/ Castellmar, xx Òscar Figuerola 
984 01.10.08 Contracte prestació servei docència curs 

anglès 
Alcalde 

985 01.10.08 Contractació servei docència auxiliar infermeria 
en geriatria 

Alcalde 

986 01.10.08 Resolució expedient sancionador restaurant 
Otium 

Sílvia Tamayo 

987 01.10.08 Denegació activitat carrer Balmes, xx Sílvia Tamayo 
988 01.10.08 Nomenament tresorera accidental Alcalde 
989 02.10.08 Imposició sanció persones físiques Alcalde 
990 02.10.08 Proposta retirada carnet de conduir Alcalde 
991 02.10.08 Declarar inadmissible recurs expedient 75340 Alcalde 
992 02.10.08 Baixa IBI finques municipals Alcalde 
993 02.10.08 Modificació de pressupost  Alcalde 
994 02.10.08 Acceptació subvenció plans ocupacionals Alcalde 
995 03.10.08 Despeses Alcalde 
996 03.10.08 Despeses festa major Alcalde 
997 03.10.08 Devolució garantia definitiva Contenur Alcalde 
998 03.10.08 Ampliació conveni Barcelona Bus, SL Alcalde 
999 03.10.08 Nomenament membre consell de govern a 

Carlota Tanganelli 
Alcalde 

1000 03.10.08 Requeriment XMC d’un mes per restauració i 
advertiment de multes 

Òscar Figuerola 

 
 
 



10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.20 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat      Joaquim Mas i Rius 


