
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 27 D'AGOST DE 2009 

 
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: 21.00 hores 
Hora que acaba: 21.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 
 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

 HI SÓN CONVIDATS 
 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 23.07.09 
2. Aprovació relació de despeses 
3. Ampliació oferta pública d’ocupació any 2009 
4. Revisió preus contracte coordinació i dinamització de l’aula de suport i 

millora de l’aprenentatge 
5. Acceptació ajuts accions catàleg de serveis i activitats 2009 pla de 

concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat – àmbit Promoció 



 

 
 

Econòmica i Turisme 
6. Acceptació ajuts Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l'aula de 

suport i millora de l'aprenentatge i per a programes d'alfabetització, 
neolectors i alfabetització digital 

7. Modificació proposta atorgament llicència municipal ambiental 
d'instal·lació activitat torrefacció de cafè, al carrer Domènec Pasqual, 3, 
polígon industrial U7 parcel·la 19 

8. Relació de decrets des del dia 13 de juliol fins al dia 14 d’agost de 2009 
9. Precs i preguntes 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 
DATA  23.07.09 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 23 de juliol de 2009 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, per unanimitat s'acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 27 d’agost de 2009, per import de 
9.622,38€, corresponent a les despeses del mes de  juliol 2009, i 51.705,17€ 
corresponent a les despeses  del mes d’agost 2009, segons relacions adjuntes. 
 
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 2009, 
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de març de 2009. 
 
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 les relacions de despeses de data 27 d’agost de 2009 , per 
import de 9.622,38€, corresponent a les  despeses del mes de  juliol 2009, i 
51.705,17€ corresponent a les despeses  del mes d’agost 2009, segons 
relacions adjuntes. 
  
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2009. 
 
TERCER.- Comptabilitzar en el compte (413)  “creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost” la relació de despeses que s’adjunta  per 



 

 
 

import de  189,40€  , fins la seva aprovació definitiva al pressupost,  previ 
reconeixement de crèdit, per poder habilitar la despesa. 
 
QUART.- Comptabilitzar en el compte (413) de l’organisme Autònom Ràdio 
Canet  “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” la relació de 
despeses que s’adjunta  per import de  34,89 €  , fins la seva aprovació 
definitiva al pressupost,  previ reconeixement de crèdit, per poder habilitar la 
despesa. 
 
3.- AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2009 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data del dia 30 de juliol de 2009, va 
modificar la plantilla de personal laboral aprovada per a l’any 2009, creant una 
plaça d’oficial 1a. de fusteria.  
 
Atès que pel correcte funcionament de la Brigada d’Obres i Serveis, es 
considera necessari i convenient cobrir a la major brevetat possible aquesta 
plaça. 
 
Atès que segons l’article 97.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals,  per proveir 
llocs de treball mitjançant personal temporal, es requereix que la plaça figuri 
inclosa a l’oferta pública d’ocupació i que el lloc de treball tingui la consignació 
pressupostària suficient. 
 
Vist l’article 60.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de personal al servei de les entitats locals, estableix que l’oferta 
pública d’ocupació aprovada per a un exercici econòmic pot ser modificada 
durant la vigència d’aquest per a l’exclusió o la inclusió de vacants, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s'acorda 
per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Ampliar l’oferta pública d’ocupació del personal laboral d’aquest 
ajuntament per a l’exercici 2009, aprovada inicialment per la Junta de Govern 
Local de data 23 d’abril de 2009, en el sentit següent: 
 
 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ  

  
 Personal Laboral: 

 
- Nivell de titulació:  Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. 
Denominació del lloc: Oficial segona de fusteria.  Número de vacants: una. Sistema de 
provisió: Promoció interna. 

 
4.- REVISIÓ PREUS CONTRACTE COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE 
L’AULA DE SUPORT I MILLORA DE L’APRENENTATGE 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de setembre 2007, va 
adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la coordinació i 



 

 
 

dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a l’empresa EAS, 
SCCL, pel preu cert i global de 80.717,44 €, IVA inclòs.  
  
Atès que en data 28 d’octubre de 2007 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de gener de 2009, va 
donar-se per assabentada de la fusió de les cooperatives  Escaler, SCCL, 
Educadors d'Acolliment Social, SCCL i CTF, Serveis Sociosanitaris, SCCL, 
mitjançant absorció per part de la cooperativa Escaler, SCCL, així com de la 
nova denominació de la cooperativa resultant de la fusió, que passa a ser 
Suara Serveis, SCCL. 
  
Atès que en data 17 de juny de 2009, la Sra. Montserrat Camps i Marsal, 
actuant en nom i representació de Suara Serveis, SCCL, va sol·licitar la revisió 
de preus de l’esmentat contracte  com a conseqüència de l’aplicació del 
conveni de Catalunya d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’altres en 
situació de risc. 
  
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus per la tècnica 
d’Educació en data 8 de juliol de 2009, el contingut literal del qual és el següent: 
  

“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la sol·licitud presentada per Suara 
Cooperativa (registre d’entrada 2009/3651) de pagament de  5.231,23€  per 
poder fer front a l’aplicació del Conveni de Catalunya d’Acció Social amb Infants, 
Joves, Famílies i d’altres en situació de risc, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- En data 28 d’octubre de 2007 l’Ajuntament de Canet de Mar va signar 
un contracte de serveis amb l’empresa EAS (posteriorment SUARA per fusió de 
cooperatives) per la gestió de l’Aula de Suport i Millora de l’Aprenentatge 
(ASMA) durant els cursos 2007-2008 i 2008-2009.  
  
Segon.- El preu del contracte per als dos cursos és de 80.717,44€   i inclou la 
contractació del personal següent:  
  
- 1 educador, que fa tasques de coordinació l’aula, amb un contracte de 25h 
setmanals. 
- 3 monitors , que fan atenció directa als infants i joves, amb un contracte de 15 
hores setmanals. 
  
Tercer.- La previsió de despesa per atendre la partida de personal corresponent  
per al curs 2007-2008 va ser de 34.244,32€ 
  
Quart.- En data 19 de maig de 2008 es publica al DOGC la resolució 
TRE/1438/2008, de 19 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del 1r Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, 
joves, famílies i d’altres en situació de risc, per als anys 2008-2009 (codi de 
conveni7902575). 



 

 
 

 
Segons l’article 2 de l’esmentat conveni i en relació a l’àmbit funcional: 
 
Quedaran afectades pel present Conveni, independentment de la titularitat del 
servei totes les empreses privades que prestin activitats d’acció social amb 
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc. 
 
Es consideraran dins d’aquesta categoria les següents activitats o serveis: 
 
“... Serveis diürns per a infants, adolescents i joves en situació de risc, situacions 
de fracàs escolar o en la formació professional, adreçats a promoure el seu 
desenvolupament integral, per tal de possibilitar-los la integració a la comunitat. 
Realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar. Aquests serveis donen 
suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i compensen les 
deficiències de les persones ateses.” 
 
Segons l’article 4 de l’esmentat conveni i en relació a l’àmbit temporal: 
 
“ El període d’aplicació del conveni serà des de la data de la seva publicació amb 
efectes retroactius d’1 gener de 2008 i fins a 31 de desembre de 2009.” 
  
Cinquè.-  L’entrada en vigor i l’aplicació de les taules salarials que figuren a 
l’annex 1 del text de referència suposa un encariment del cost del personal de 
5.231,23€ en el període gener-juny de 2008. 
  
Lloc de 
treball 

hores 
set. 

Categ.  Cost  mensual 
sense conveni 

Cost amb 
conveni 

Educador 
coordinador 

25 B 1.858,65 € 2.269,21€ 

Monitor 15 H    648,75 € 802,52 € 
Monitor 15 H    648,75 € 802,52 € 
Monitor 15 H    648,75 € 802,52 € 
total 
mensual 

    3.804,90 € 4.676,77 € 

Diferència     871,87€ 
Total gener-
juny 2008 

    5.231,23€ 

Conclusió 
  
S’informa favorablement la sol·licitud presentada per SUARA Cooperativa. “ 
  

Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a l’anterior informe emès 
per la tècnica d'Educació municipal. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a 
l’article 212 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, així com 102 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 



 

 
 

administracions públiques, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient i d'Educació, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de 
coordinació i dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge amb 
efectes des del 1 de gener 2008, suposant això un pagament únic de 5.231,23 
€.  
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria 
municipal als efectes oportuns. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DE LES BASES I EL CATÀLEG 
DE SERVEIS I ACTIVITATS 2009 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA 
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT – ÀMBIT PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I TURISME 
  
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de febrer de 2009, va 
aprovar el Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(Butlletí Oficial de la Província núm. 51, de 28 de febrer de 2009), renovant la 
seva aposta per un model de cooperació amb els municipis i ens locals de la 
província basat en el respecte a l’autonomia local i l’impuls del treball en xarxa i 
l’acció concertada, amb el convenciment que només des d’una Diputació que 
afegeix valor als seus processos de decisió i gestió s’assoleixen amb la màxima 
qualitat i eficiència els objectius estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2008-
2011. 
  
Atès que amb aquest catàleg, la Diputació posa a l’abast dels ajuntaments i 
altres ens locals de la província la seva oferta unitària i integral de programes, 
tant de suport econòmic com tècnic, material impersonal per tal de, mitjançant 
els treballs en xarxa i l’acció concertada, impulsar polítiques públiques locals de 
qualitat que ens permetin assolir els objectius estratègics de Pla d’Actuació del 
Mandat 2008-2011. 
  
Atès que mitjançant Decret 411/2009 de 15 d’abril de l’Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’ajuts de la Xarxa Municipis de Qualitat 
en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme. 
  
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat la llista d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest 
Ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de 
Serveis, Obres i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'acorda 
per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona, per a la realització 
d’accions en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2009 següents: 
  



 

 
 

Programa i nom actuació Codi XBMQ Import 
concedit 

Centre gestor 

Programa de desenvolupament i comerç 
de petits municipis.  
Gerència projecte desenv. i comerç 

09/Y/55283 12.000 € Servei Comerç Urbà 

Programa de millora de la competitivitat de 
l’activitat firal. Ajuts per a la dinamització 
de fires locals. 
Material de promoció i difusió. 

09/Y/56679 3.000 € Oficina de Fires i Mercats 

Programa de millora de la competitivitat de 
l’activitat firal. Ajuts per a la implantació de 
serveis a fires locals. 
Punt d’informació i lavabos 

09/Y/56678 750 € Oficina de Fires i Mercats 

Programa de millora de la competitivitat de 
l’activitat firal. Ajuts per a l’execució 
d’accions de modernització de fires locals. 
Senyalització i seguretat. 

09/Y/56675 1.000,00 € Oficina de Fires i Mercats 

Programa de serveis municipals de 
consum. 
Creació de serveis municipals de consum. 

09/Y/55697 8.200,00 € Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum. 

Programa de suport a la concentració 
territorial. Ajuts per a activitats de 
dinamització del teixit productiu local. 
Assessorament noves iniciatives 
empresarials. 

09/Y/57084 4.000,00 € Servei de Teixit Productiu. 

Programa de suport a les polítiques locals 
de turisme. 
Realització de material informatiu turístic. 

09/Y/54494 2.500,00 € Servei Assistència i 
Coordinació Turística 

  
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar les accions 
cofinançades amb l’ajut atorgat en la forma establerta a la normativa 
d’aplicació. 
  
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
6.- ACCEPTACIÓ AJUTS XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 
PER A L'AULA DE SUPORT I MILLORA DE L'APRENENTATGE I PER A 
PROGRAMES D'ALFABETITZACIÓ, NEOLECTORS I ALFABETITZACIÓ 
DIGITAL 
 
Atès que mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 417 de 16 d’abril de 2009  
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvenció de la Xarxa 
de Municipis de Qualitat en l’àmbit de polítiques locals d’educació. 
  
Atès que la Diputació de Barcelona ha notificat l’acord pres per la Junta de 
Govern en data 9 de juliol de 2009 en el qual figura la concessió de les 
següents subvencions per a l’any 2009 en l’àmbit de l’educació : 
  



 

 
 

Actuació Import Codi XBMQ Centre Gestor 
Aula suport i millora de 
l’aprenentatge 

6.702,42€ 09/Y/56014 Gerència Serveis 
d’Educació 

Programes d’alfabetització, 
neolectors i alfabetització 
digital. 

2.819,73€ 09/Y56013 Gerència Serveis 
d’Educació 

  
Vist això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Medi 
Ambient i Educació, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció atorgada dins el marc 
de la convocatòria pública de subvencions de la Xarxa de Municipis de Qualitat 
de la Diputació de Barcelona. 
  
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, per signar els 
documents necessaris. 
 
7.- MODIFICACIÓ PROPOSTA D’ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL 
AMBIENTAL D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE 
TORREFACCIÓ DE CAFÈ, AL CARRER DOMÈNEC PASQUAL NÚMERO 3, 
POLIGON INDUSTRIAL U7 PARCEL·LA 19, D’AQUESTA LOCALITAT. 
  
En data 05.03.08, el senyor Antoni Riera Segarra, en nom i representació de 
TUPINAMBA, SA, presenta davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la 
documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal 
ambiental (tipus A) per a la legalització d’una activitat de torrefacció de cafè  al 
carrer Domènec Pascual número 3, polígon industrial U7 parcel·la 19 d’aquesta 
localitat. 
 
En data 24 de juliol de 2008 la Junta de Govern Local, acordà concedir a 
TUPINAMBA, SA la llicència ambiental municipal (tipus A) per a l’exercici de 
l’activitat de torrefacció de cafè al carrer Domènec Pascual número 3, polígon 
industrial U7 parcel·la 19 del Polígon Industrial d’aquesta localitat. 
 
Atès que aquest acord es notificà als interessats juntament amb les mesures 
correctores indicades per l’OGAU a l’apartat 8 del seu informe integrat i les 
derivades dels aspectes de competència municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 11 de juny d’enguany, registrat d’entrada en 
aquest Ajuntament el mateix dia amb el número de registre 3517, el senyor 
Ignasi Cusó Ferré en nom i representació de Tupinamba, proposa unes 
modificacions en les mesures correctores imposades en la llicència i derivades 
d’un condicionant establert en l’informe relatiu a la prevenció d’incendis. 
 
Atès que en data 19.06.09, es remeté a la oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de la Delegació Territorial de Medi Ambient, la sol·licitud anteriorment dita, per 
tal que determinessin l’admissibilitat dels canvis proposats i alhora ratifiquessin 



 

 
 

o modifiquessin, segons s’escaigués, l’informe emès en el seu dia en relació a 
aquesta activitat. 
 
Atès que en data 15.07.09 ha entrat en aquest Ajuntament un nou informe 
tècnic emès per la Oficina de Gestió Ambiental Unificada, el qual conclou 
literalment de la següent manera: 
 

“Un cop avaluada tota la documentació presentada, es proposa: 
 
- Estimar l’al·legació presentada. 
Per tant, a l’informe integrat, a l’apartat 8.3 Prevenció d’incendis, on diu: 
 
8.3 Prevenció d’incendis 
 
Per poder exercir l’activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat 
contra incendis que preveu el projecte, i les proposades pels Serveis Tècnics 
municipals i/o comarcals, les següents: 
 
- En els sectors d’incendi S1 i S2 s’ha d’instal·lar un sistema d’exutoris de 
fums d’incendi, uniformement repartits en la coberta amb obertura automàtica, i 
dissenyats i executats segons el que especifica la norma UNE 23585. 
- Totes les portes corredisses de sectorització interior han d’incorporar una 
porta peatonal, o bé n’ha d’existir una al costa de la porta corredissa. 
 
Ha de dir: 
8.3 Prevenció d’incendis 
 
Per poder exercir l’activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat 
contra incendis que preveu el projecte, i les proposades pels Serveis Tècnics 
Municipals i/o comarcals, les següents: 
 
- en els sectors d’incendis S1 i S2 s’ha d’instal·lar un sistema d’exutoris de fums 
d’incendi, uniformement repartits en la coberta amb obertura automàtica, i 
dissenyats i executats segons el que especifica la norma UNE 23585.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència, i tenint en compte allò que disposa 
la normativa legal d’aplicació, de conformitat amb la proposta de la tinenta 
d’alcalde de Medi Ambient i Educació, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 
24/07/08, variant la mesura correctora núm. 8.3 de l’informe de l’OGAU relatiu a 
la prevenció d’incendis, en el sentit que allà on deia: 
 
8.3 Prevenció d’incendis 
 
Per poder exercir l’activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat 
contra incendis que preveu el projecte, i les proposades pels Serveis Tècnics 
municipals i/o comarcals, les següents: 
 

- En els sectors d’incendi S1 i S2 s’ha d’instal·lar un sistema d’exutoris de 
fums d’incendi, uniformement repartits en la coberta amb obertura 



 

 
 

automàtica, i dissenyats i executats segons el que especifica la norma 
UNE 23585. 

- Totes les portes corredisses de sectorització interior han d’incorporar 
una porta peatonal, o bé n’ha d’existir una al costa de la porta 
corredissa. 

 
Ha de dir: 
 
8.3 Prevenció d’incendis 
 
Per poder exercir l’activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat 
contra incendis que preveu el projecte, i les proposades pels Serveis Tècnics 
Municipals i/o comarcals, les següents: 
 

- en els sectors d’incendis S1 i S2 s’ha d’instal·lar un sistema d’exutoris 
de fums d’incendi, uniformement repartits en la coberta amb obertura 
automàtica, i dissenyats i executats segons el que especifica la norma 
UNE 23585.” 

 
SEGON.- Mantenir la resta de mesures correctores indicades per l’OGAU en el 
seu informe integrat, i les derivades dels aspectes de competència municipal. 
 
TERCER.- 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 en els termes indicats a l’apartat 9 de l’informe integrat de l’OGAU, 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 de l’informe de l’OGAU i en els acords 
segon i tercer de l’acord adoptat en data 24.07.09 amb el benentès de la 
modificació establerta en el punt primer d’aquest acord. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- 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, o, en el seu cas, des de la pràctica del darrer 
control, llevat que l’Ajuntament hagi fixat una altre termini en l’acte d’atorgament 
de la llicència. 
 



 

 
 

SISÈ.- 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. 
 
SETÈ.-  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. 
 
VUITÈ.-  Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 
 
NOVÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 
 
DESÈ.- 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. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 FINS AL DIA 14 D’AGOST DE 
2009 
 
Decret Data Resum Signatura   

812 13/07/2009 Avocació signatura decrets Alcaldia   
813 13/07/2009 Decret del Restaurant R. Sant Domènec, xx Sílvia Tamayo   
814 13/07/2009 Devolució fiança Club Balonmano Calella Alcaldia   
815 13/07/2009 Llicència gos perillós Cati Forcano   
816 13/07/2009 Llicència gos perillós Cati Forcano   
817 13/07/2009 Parella de fet Cati Forcano   
818 14/07/2009 Incoació expedient ordre d'execució carrer Romaní xx Cati Forcano   
819 14/07/2009 Suspensió recaptació Valeri consultors Associats, SL Cati Forcano   
820 14/07/2009 Modificació pressupost transferència Alcaldia   
821 14/07/2009 Modificació pressupost per generació de crèdit Alcaldia   
822 15/07/2009 Despeses setmanals Alcaldia   
823 15/07/2009 Seguiment expedient carrer Vall, xx Cati Forcano   
824 15/07/2009 Tancament botiga Lluís Domènech, xx Sílvia Tamayo   
825 15/07/2009 Acta recepció Pl. Universitat Alcaldia   
826 16/07/2009 Imposició quarta multa coercitiva c/ Església, xx Alcaldia   
827 16/07/2009 Aprovació manament de pagament a justificar Alcaldia   
828 16/07/2009 Autorització comissió de serveis Alcaldia   
829 16/07/2009 Autorització acampada Bitxos Alcaldia   
830 17/07/2009 Ampliació activitat carrer Vall xx Sílvia Tamayo   
831 17/07/2009 Acampada Strankis Alcaldia   
832 17/07/2009 Aprovació IRPF mes de juny Alcaldia   



 

 
 

833 17/07/2009 Contractació personal Alcaldia   
834 17/07/2009 Autorització concert JERC Alcaldia   
835 20/07/2009 Acceptació subvencions XBMQ. Participació i Ciutadania Alcaldia   
836 20/07/2009 Autorització ampliació places taxi Esther València Cati Forcano   
837 20/07/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcaldia   
838 21/07/2009 Aprovació primera certificació CEIP Misericòrdia. Fase 

parvulari 
Alcaldia   

839 21/07/2009 Designa advocats RCA núm. 502/2007 BR Alcaldia   
840 21/07/2009 Autorització concert i festes al càmping Globo Rojo Sílvia Tamayo   
841 21/07/2009 Aprovació manament de pagament a justificar Alcaldia   
842 21/07/2009 Aprovació 4a certificació obres urbanització riera Gavarra Alcaldia   
843 22/07/2009 Advertiment multes coercitives procediment restauració 

legalitat urbanística, Josep Baró, xx 
Cati Forcano   

844 22/07/2009 Ratificació procediment sancionador Josep Baró, xx Cati Forcano   
845 22/07/2009 Devolució garantia definitiva contracte servei edició butlletí 

municipal 
Alcaldia   

846 22/07/2009 Llicència primera ocupació Sant Benet, xx Cati Forcano   
847 22/07/2009 Despeses setmanals Alcaldia   
848 22/07/2009 Ocupació via pública amb productes d'estiu estanc riera 

Sant Domènec 
Cati Forcano   

849 22/07/2009 Tancament frankfurt del carrer Verge de la Mercè, xx Sílvia Tamayo   
850 22/07/2009 Atorgament beques menjador llar d'infants Sílvia Tamayo   
851 22/07/2009 Pernoctació Canet Futbol Sala Alcaldia   
852 23/07/2009 Imposició sanció persones físiques Alcaldia   
853 23/07/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcaldia   
854 23/07/2009 Autorització comissió serveis secretari Alcaldia   
855 23/07/2009 Desestimar recurs reposició Cati Forcano   
856 23/07/2009 Desestimar al·legacions  Cati Forcano   
857 24/07/2009 Llicència obres carrer Sant Isidre xx Alcaldia   
858 24/07/2009 Adjudicació definitiva rènting fotocopiadores Alcaldia   
859 24/07/2009 Ampliació jornada  Alcaldia   
860 24/07/2009 Contracte menor sonorització pista hoquei Alcaldia   
861 24/07/2009 Contracte menor treballs avaluació ambiental escola 

bressol 
Alcaldia   

862 24/07/2009 Aprovació pla de desplegament de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica dels residus municipals 

Alcaldia   

863 24/07/2009 Llicència primera ocupació carrer Puig i Cadafalch,22 Alcaldia   
864 24/07/2009 Adjudicació definitiva contracte edició butlletí d'informació 

municipal 
Alcaldia   

865 27/07/2009 Llicència parcel·lació plaça Universitat Alcalde 
866 27/07/2009 Sol·licitud modificació subvenció Alcalde 
867 27/07/2009 Desestimació recurs plaça aux. Adm. Biblioteca Alcalde 
868 27/07/2009 Modificació contracte J.M. F.R. Alcalde 
869 27/07/2009 Aprovació trienni E. C. G. Alcalde 
870 27/07/2009 Aprovació trienni D.B.G. Alcalde 
871 27/07/2009 Aprovació trienni F. T. U. Alcalde 



 

 
 

872 27/07/2009 Aprovació trienni J. M.S. Alcalde 
873 27/07/2009 Aprovació trienni I.T.M. Alcalde 
874 27/07/2009 Aprovació trienni A. B. R. Alcalde 
875 27/07/2009 Aprovació trienni J. C. V. Alcalde 
876 28/07/2009 Aprovació nòmina juliol Alcalde 
877 28/07/2009 Pernoctació Estiesport Alcalde 
878 28/07/2009 Cinema al passeig Alcalde 
879 28/07/2009 Llicència gas natural, c/ E. Golart, xx Alcalde 
880 29/07/2009 Encàrrec infografia nou pla d'equipaments municipal Alcalde 
881 29/07/2009 Nomenament secretària accidental Alcalde 
882 29/07/2009 Nomenament cap accidental de la brigada Alcalde 
883 29/07/2009 Nomenament tresorera accidental Alcalde 
884 29/07/2009 Nomenament cap accidental Policia Local Alcalde 
885 29/07/2009 Despeses setmanals Alcalde 
886 29/07/2009 Incoació expedients vehicles abandonats Alcalde 
887 30/07/2009 Modificació de pressupost per generació de crèdits alcalde 
888 30/07/2009 Modificació de pressupost per transferències de crèdits Alcalde 
889 30/07/2009 Llicència obres ronda Dr. Anglès, xx Alcalde 
890 30/07/2009 Incoació procediment negociat subministrament llums de 

Nadal 
Alcalde 

891 31/07/2009 Incoació procediment negociat subministrament equips 
electrònics localització bujols recollida selectiva comercial 

Alcalde 

892 31/07/2009 Aprovació nòmina oposició Alcalde 
893 31/07/2009 Nomenament comissió serveis tècnic de Medi Ambient Alcalde 
894 31/07/2009 Contractació redactora ràdio Alcalde 
895 31/07/2009 Devolució impost fiances obra c/ Cuba, xx alcalde 
896 03/08/2009 Declaració desert rènting vehicle Policia Local Alcalde 
897 03/08/2009 Incoació procediment negociat rènting vehicle Policia 

Local 
Alcalde 

898 03/08/2009 Pròrroga llicència obres Sant Joaquim, xx Òscar Figuerola 
899 03/08/2009 Aprovació bases IPI Alcalde 
900 03/08/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcalde 
901 03/08/2009 Encàrrec jardineria plaça Universitat Alcalde 
902 03/08/2009 Encàrrec terres jardineria plaça Universitat Alcalde 
903 04/08/2009 Incoació procediment restauració legalitat urbanística rial 

dels Oms, xx 
Òscar Figuerola 

904 04/08/2009 Despeses setmanals Alcalde 
905 04/08/2009 Incoació expedient protecció legalitat urbanística carrer 

del Mar, xx 
Òscar Figuerola 

906 05/08/2009 Alcaldessa accidental Cati Forcano Alcalde 
907 05/08/2009 Llicència obres C/ Sant Isidre, xx Òscar Figuerola 
908 06/08/2009 Resolució ajuts famílies Palauet Sílvia Tamayo 
909 07/08/2009 Advertiment multes coercitives ordre d'execució 

prolongació Antoni Gaudí 
Òscar Figuerola 

910 07/08/2009 Autorització bar Cal Tibu actuació musical divendres 7 
d'agost de 2009 

Alcaldia 



 

 
 

911 07/08/2009 Llicència obres c/ Sant Antoni Maria Claret, xx Òscar Figuerola 
912 10/08/2009 Imposició sanció persones físiques Alcaldia 
913 10/08/2009 Imposició sanció persones jurídiques Alcaldia 
914 10/08/2009 Declarar inadmissible recurs expedient 77462 Alcaldia 
915 10/08/2009 Llicència obres Verge del Roser, xx Òscar Figuerola 
916 11/08/2009 Declarar inadmissible recurs expedient 77649 Alcaldia 
917 11/08/2009 Declarar inadmissible recurs 80,254 Alcaldia 
918 11/08/2009 Declaració desert rènting furgoneta petita Policia Local Alcalde 
919 11/08/2009 Execució sentència 309/2009 TSJC Alcalde 
920 12/08/2009 Resolució sancionadora expedients de trànsit Alcaldia 
921 12/08/2009 Autorització centre estudis canetencs prospecció espai 

sant Pere de Romeguera 
Òscar Figuerola 

922 12/08/2009 Caducitat procediment sancionador Òscar Figuerola 
923 12/08/2009 Continuació expedient ordre d'execució carrer Romaní xx Òscar Figuerola 
924 14/08/2009 Autorització actuació musical Càmping Victòria 22 d'agost Cati Forcano 
925 14/08/2009 Autorització actuació musical Bar K-net 22 d'agost  
926 14/08/2009 Autorització actuació musical Bar cal Tibu 14 d'agost Cati Forcano 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 
hores de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa accidental, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Cati Forcano Isern 


