
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 29 DE GENER 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.55 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

 HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta 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 
 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i 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 certificació única construcció nou pou a Canet de Mar 
3) Assabentat fusió contractista aula suport i millora de 

l'aprenentatge 
4) Aprovació de l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació 

del Maresme 
5) Atorgament de llicència municipal ambiental d'instal·lació per a 



 

l'exercici d'una activitat d'estació de base de telefonia mòbil, al 
paratge de la Vernoia (parcel·la 82 del polígon 4 de la rústica) 

6) Aprovació pla d'usos de les platges de Canet de Mar temporada 
estiu 2009 

7) Relació de decrets des del dia 12 al 16 de gener de 2009 
8) 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 22 de gener 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, s'acorda per unanimitat la seva 
aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU 
POU A CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 
d’octubre de 2008, va acordar encarregar a SOREA que dugui a terme 
l’execució de les obres consistents en la construcció d’un nou dipòsit 
d’aigua a ubicar al sector U7 “industrial”, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 181.492,01 €, IVA inclòs, tot advertint-la que abans 
d’executar les obres havia de disposar d’un projecte d’obra redactat, 
tramitat i aprovat reglamentàriament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de novembre 
de 2008, va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària 
consistent en la construcció d’un nou pou a Canet de Mar (El Maresme) 
redactat per l’empresa Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SA, amb un pressupost per contracta de 181.492,01 €, IVA inclòs 
 
Atès que aquest projecte es va sotmetre a informació pública, mitjançant 
anunci exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils, 
sense que es presentés cap al·legació, podent-se considerar doncs, que 
ja està aprovat definitivament. 
 
Atès que l’acta de recepció es va realitzar el passat 31 de desembre de 
2008 amb la presència de la concessionària i el director facultatiu de 



 

l’obra, Sr. Francesc Heras i Perellón i l’enginyera municipal, Sra. Sílvia 
Amatller Micola. 

 
Atès que en data 31 de desembre de 2008, la direcció facultativa de les 
obres emet la certificació núm. 1 i última que constitueix la certificació 
final d’obra a la que es refereix l’article 218 LCSP, la qual puja un import 
de 181.492,01 €, IVA inclòs. 
 
Atès que no s’ha produït cap modificació de l’encàrrec inicialment 
formalitzat essent el cost real de l’obra igual al pressupost encarregat. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb 
l’establert a l’article 215 i concordants LCSP, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-. Aprovar la primera i única certificació corresponent a les 
obres construcció d’un nou pou a Canet de Mar (El Maresme), de data 
31 de desembre de 2008 i que puja un import de 181.492,01 €, IVA 
inclòs, que es correspon amb la certificació final d’obres. 
 
SEGON.- La retribució del concessionari estarà constituïda per les tarifes 
del Servei, degudament aprovades per la Corporació i la Comissió de 
Preus de Catalunya, i seran percebudes directament dels usuaris. 
 
TERCER.- Declarar que el termini de garantia d’un any comença a 
transcórrer el dia de la formalització de l’acta de recepció de l’obra, això 
és el 31 de desembre de 2008. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la concessionària i a Intervenció i 
Tresoreria municipals. 
 
3.- ASSABENTAT FUSIÓ D'EMPRESES I MODIFICACIÓ SUBJECTIVA 
CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI DE 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 de 
2007, va acordar adjudicar el concurs convocat per a la subscripció d’un 
contracte del servei de coordinació i dinamització de l’aula de suport i 
millora de l’aprenentatge en Canet de Mar, a l’empresa Educadors 
d’Acolliment Social, SCCL, pel preu de 80.717,44 €. 
 



 

Atès que l'empresa Suara Serveis, SCCL, en data 17 de desembre de 
2008, ha comunicat a l'Ajuntament de Canet de Mar, la fusió de les 
cooperatives Escaler, SCCL, Educadors d'Acolliment Social, SCCL i 
CTF, Serveis Sociosanitaris, SCCL, mitjançant l'absorció per part 
d'Escaler, SCCL, de les altres dues cooperatives, denominant-se la 
cooperativa resultant de la fusió Suara Serveis, SCCL. 
 
Atès que l’article 112.5 TRLCAP, disposa que en els casos de fusió 
d’empreses en els que participi la societat contractista continuarà el 
contracte amb l’entitat absorbent o resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants d’aquell. 
 
Vist l'expedient administratiu de referència i tenint en compte la 
normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l'Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Infància, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat 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. 
 
SEGON.- Comunicar a la interessada que, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 112.5 TRLCAP, la cooperativa  Suara Serveis, SCCL, 
queda subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte 
formalitzat amb Educadors d’Acolliment Social, SCCL, en data 28 
d’octubre de 2007. 
 
4.- APROVACIÓ DE L'ACORD PEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
 
Vist que és una de les prioritats de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Serveis Educatius d’aquest Consell Comarcal la coordinació entre els 
municipis de la comarca pel que fa a la posada en marxa d’actuacions 
per al foment de l’ocupació i de l’esperit emprenedor, així com de la 
igualtat d’oportunitats i l’estratègia local, 
 
Vist que el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme és l’instrument 
que articula i planifica el Pla d’Acció Conjunt a llarg i curt termini i al 
mateix temps gestiona la sol·licitud de subvencions a la Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya o qualsevol altra administració, 
 



 

Vist que en data 11 de desembre de 2003 es va signar l’Acord Marc del 
Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, amb una vigència de gener 
de 2004 fins al desembre de 2007, per part dels 30 ajuntaments de la 
comarca, el Consell Comarcal, les organitzacions sindicals UGT i CCOO 
i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC-SEFES, 
 
Vist que en aquest acord es reconeix el Consell Comarcal del Maresme 
com a coordinador i interlocutor de l’esmentat Pacte davant d’altres 
administracions pel període 2004-2007, 
 
Vist que totes les parts integrants del Pacte del Maresme van aprovar 
prorrogar aquest Acord Marc fins al desembre de 2008, 
 
Vist que en data 22 de juliol de 2008 es va signar per part de les entitats 
integrants del Pacte Territorial pel Desenvolupament econòmic i 
l’Ocupació del Maresme i del Pacte Local per l’Ocupació de Mataró la 
proposta d’acord marc de fusió dels Pactes en un de sol per coordinar i 
planificar les Polítiques de Desenvolupament Econòmic i d’Ocupació a la 
comarca del Maresme, 
 
Vist que està previst que en data 27 de febrer de 2009 la Diputació de 
Barcelona publiqui la convocatòria de catàleg de Serveis i Activitats 
XBMQ per l’any 2009, en la qual el Consell Comarcal juntament amb tots 
els ajuntaments de la comarca i les entitats adherides s’hauran de 
presentar en un sol ens de concertació i presentar el document 
d’aprovació “Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del 
Maresme”, signat per totes les entitats que en formin part, 
 
Vist l’informe proposta conjunt de la Tècnica de Promoció Econòmica i el 
Coordinador de Promoció Econòmica i Serveis Educatius de data 20 de 
gener de 2009, en què es proposa l’aprovació d’aquest Acord, 
 
Atès l’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, 
 
Per tot això, 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.- APROVAR “l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Maresme” entre el Consell Comarcal del Maresme, els 30 
ajuntaments de la comarca del Maresme, les organitzacions sindicals 
UGT i CCOO i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC, d’acord 



 

amb el text que s’adjunta al present acord, formant-ne part del mateix a 
tots els efectes legals. 
 
SEGON.- FACULTAR el Sr. President tan àmpliament com en dret sigui 
possible per a la signatura del citat acord, així com de quants documents 
siguin necessaris per a l’execució del precedent acord. 
 
TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord a tots els ajuntaments 
de la comarca del Maresme i a les entitats integrants de l’acord, per al 
seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT de l’acord a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
5.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL 
D’INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT D’ESTACIÓ 
DE BASE DE TELFONIA MÒBIL, A UBICAR AL PARATGE DE LA 
VERNOIA (PARCEL·LA 82 DEL POLÍGON 4 DE LA RÚSTICA) DE 
CANET DE MAR. 
 
En data 29.05.03 el senyor Bonaventura Serra Espuña, en nom i 
representació de la societat AIRTEL MOVIL, SA presentà davant 
d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la documentació annexa 
corresponent per a l’obtenció de la llicència municipal ambiental per una 
activitat de base de telefonia mòbil, a ubicar al  Paratge de la Vernoia 
d’aquesta població. 
 
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). 
 
En data 29.09.2003, d’acord amb el procediment establert en les normes 
esmentades, es dóna trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del 
Maresme perquè informi sobre la suficiència i idoneïtat del projecte. 
 
L’expedient es sotmet a tràmit d’informació pública, no havent-se 
presentat cap tipus d’al·legació, tal i com es desprèn del certificat emès 
pel Secretari, en data 28.10.03. 



 

 
En data 03.11.03, el senyor Bonaventura Serra Espuña, entrà un escrit 
en aquest Ajuntament registrat d’entrada amb el número 2003/5344, en 
el qual demanà canviar la titularitat de l’expedient, passant d’AIRTEL 
MOVIL, SA a VODAFONE ESPAÑA, SA. 
 
En data 12.02.04, es requerí al senyor Bonaventura Serra Espuña, per 
tal que aportés l’autorització de l’agència catalana de l’aigua, puix que el 
consell comarcal havia informat desfavorablement l’expedient, el qual es 
aportat per la societat Vodafone España SA en data 18.02.08. 
 
En data 24.04.08, entrà en aquest Ajuntament un nou informe del 
Consell Comarcal, on manifesta que per tal informar favorablement la 
suficiència i idoneïtat del projecte, calia que se li remetés un certificat de 
compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i la designació 
de la persona responsable tècnica de l’execució del projecte, 
documentació que es remeté al Consell Comarcal en data 25.04.08. 
 
En data 06.06.08, entrà en aquest Ajuntament un nou informe del 
Consell Comarcal, on manifesta que el certificat aportat no determina la 
compatibilitat o no de l’activitat amb la normativa i el planejament 
urbanístic, per la qual cosa, en data 29.08.08, es remet un nou certificat 
per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient. 
 
En data 05.11.08, entrà en aquest Ajuntament un nou informe del 
Consell Comarcal, on demana a l’Ajuntament que defineixi més 
clarament al certificat si l’activitat és compatible o no a la zona 
classificada com a 10 on és instal·lada, i en data 14.11.08, es remet un 
certificat complementari on s’aclareix que l’activitat és compatible amb la 
zona on és instal·lada. 
 
Finalment, en data 16.12.08, la Ponència Ambiental Comarcal informa 
favorablement el projecte, amb el compliment d’unes mesures 
correctores, les quals adjunten en un full annex. 
 
En data  22/01/09, i un cop examinada la documentació presentada, 
l’enginyer municipal  emet informe en el qual informa favorablement la 
sol·licitud efectuada, amb els condicionants i mesures correctores que 
assenyala i que es determinen més endavant. 
 
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 Tinència de l'Alcaldia de Medi Ambient i d’Educació, s'acorda per 
unanimitat: 



 

 
PRIMER.- Concedir a VODAFONE ESPAÑA, SA la llicència ambiental 
municipal (tipus B) d’instal·lació d’una estació de base de telefonia mòbil  
a ubicar al Paratge de la Vernoia (parcel·la 82 del polígon 4 de la rústica) 
d’aquesta població.  
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de 
les següents determinacions: 
 
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal, i que s’adjunten al 
present acord. 
 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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). 
e) L’article 5 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció 
d'errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 
f) Les proposades pel tècnic director al projecte presentat, visat amb 
núm. 098731A, i data 16 de desembre de 2002, i annex, visat amb núm. 
2003/08389/0, i data 24 d’abril de 2003. 
 
Les proposades per l’enginyer municipal: 
 
1. Els equips susceptibles de produir vibracions es situaran 
damunt de suports antivibratoris . 
2. Les unitats exteriors d’aire condicionat es situaran dintre de 
campanes aïllants acústiques si els sorolls transmesos per les mateixes 
superen en més de 3 dB el soroll de fons. 
3. La caseta ha de constituir un sector d’incendis amb una 
resistència al foc mínima de RF/EF-120. 



 

4. Disposició dintre de la caseta de detectors d’incendis 
connectats a una central d’alarma. 
5. Disposició d’un extintor d’incendis de CO2 dintre de la caseta. 
6. Autocontrol periòdic de les emissions radioelèctriques que, 
com a mínim, han de ser dos mesuraments a l’any. 
7. Disposició d’un llibre de registre oficial on hi apareixin els 
resultats dels autocontrols periòdics amb indicació de les dates en què 
varen fer-se, així com de les incidències que puguin existir. 
8. Comunicació a l’Ajuntament dintre del primer trimestre de cada 
any de tots els mesuraments d’autocontrol efectuats l’any anterior. 
9. Disposició de rètols de “Prohibit Fumar” en tot el recinte. 
10. Els residus que podessin originar-se seran recollits per 
empresa especialitzada.  
11. 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. 
 Certificació tècnica acreditativa de que la instal·lació 
elèctrica acompleix amb la vigent reglamentació de baixa 
tensió. 
 Certificat tècnic de que les emissions 
radioelèctriques es troben per sota dels valors màxims 
establerts per la vigent reglamentació. 
 Certificat tècnic de que els valors acústics generats 
per l’activitat es troben dintre dels límits admissibles, o 
del mesurament de l’aïllament acústic brut de l’activitat 
en la zona immediata a l’activitat, signat per tècnic 
competent i visat pel corresponent col·legi oficial. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a 
l’adopció de les mesures correctores esmentades al projecte de 
l’activitat, als informes tècnics municipals i a les disposicions normatives 
d’aplicació, en els termes següents: 
 
a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en relació 
als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat amb poca 
incidència ambiental. 
 
b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent. 



 

 
c) En matèria de prevenció d’incendis: Cal acomplir amb la norma NBE-
CPI/96 i amb el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre els condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis.  
 
d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades 
aportades en el projecte tècnic, per desenvolupar-se l’activitat no es 
precisa presència de personal.  
 
e) En relació a les condicions acústiques: No s’haurien d’alterar 
globalment les existents a la zona. Cal que es complimentin la Llei 
16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, la 
llei 37/2007 del soroll, i el reial decret 1367/2007 pel qual es desplega la 
llei 37/2007. 
 
f) En relació a la contaminació lumínica: Caldrà acomplir amb la Llei 
6/2001 de 31 de maig i demés disposicions que la desenvolupin. 
 
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: 
l’activitat en qüestió no ha de generar cap alteració notable. 
 
h) En relació a la bona gestió dels residus generats: D’acord amb el 
projecte presentat no es generen residus.  
 
i)  En quan als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de l’activitat, 
per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu funcionament a les 
determinacions legals i les fixades a través de la llicència municipal: 
s’entén adient un control periòdic cada quatre anys comptats a partir de 
la data de l’atorgament de la llicència ambiental, 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) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: L’activitat resta 
exempta del seu compliment. 
 
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 787,36 € 
 
6.- APROVACIÓ PLA D’USOS DE LES PLATGES DE CANET DE MAR 
TEMPORADA D’ESTIU 2009 
Atès que el Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, de traspàs de 
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral que atribueix 
competència a la Generalitat per a la gestió i atorgament de les 
autoritzacions d’usos de temporada a les platges i al mar territorial. 
Atès que el Decret 196/2007 de 10 de setembre de reestructuració 
parcial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques atribueix 
a aquest Servei l’estudi i la tramitació, si s’escau, dels instruments per a 
l’ordenació de platges i de la distribució dels serveis de temporada a les 
platges. 
Vist i trobat conforme el Pla d’usos de les platges de Canet de Mar, 
redactat per l’enginyera municipal en el qual es detallen l’objecte del Pla, 
la seva procedència, la descripció de l’estat actual de la platja i les 
instal·lacions previstes, els usos que es volen demanar així com la 
superfície de les zones afectades. 
Atès que aquest Pla d’usos de  temporada s’adapta a allò que s’estableix 
en els arts. 64 i següents i l’art. 111 del Reglament de la Llei 22/1988 de 
Costes, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l'Alcaldia 
d'Obres, Serveis i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
s'acorda per unanimitat: 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’usos de la platja de Canet de Mar, per a l’any 
2009 redactat per l’enginyera municipal, la Sra. Sílvia Amatller i Micola. 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’explotació dels serveis de 
temporada previstos i regulats en aquest Pla d’Usos de la platja de Canet 
de Mar per a l’any 2009. 
TERCER.- Trametre el Pla d’Usos a la Capitania Marítima corresponent 
per tal que emeti el corresponent informe al respecte i el trameti a la 
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement. 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL DIA 16 DE 
GENER DE 2009 
 
Núm. Data Contingut Signatura 



 

23 12/01/09 Assabentat perruqueria Av. Maresme Sílvia Tamayo 
24 12/01/09 Acceptació subvenció oficina participació 

ciutadana Diputació 
Alcalde 

25 12/01/09 Advertiment multes ordre d'execució carrer 
Montseny, xx cantonada amb carrer Mercat 

Òscar Figuerola 

26 12/01/09 Pròrroga inici obres carrer del Mar, xx Òscar Figuerola 
27 12/01/09 Sobresseïment exp. sancionador Cadillac, 

xx 
Òscar Figuerola 

28 13/01/09 Modificació pressupost prorrogat per 
generació de crèdits per ingressos 

Alcalde 

29 13/01/09 Imposició sancions persones físiques 
13/01/2009 

Alcalde 

30 13/01/09 Imposició sanció persones jurídiques 
13/01/2009 

Alcalde 

31 13/01/09 Proposta retirada carnet conduir Alcalde 
32 13/01/09 Sol·licitud envelat Centre parroquial Òscar Figuerola 
33 13/01/09 Aprovació taxes solar tanca C/ del Mar, xx Alcalde 
34 13/01/09 Devolució fiances obra S. Trinitat, xx Òscar Figuerola 
35 13/01/09 Execució subsidiària viguetes metàl·liques 

antic solar càmping La Llave 
Òscar Figuerola 

36 14/01/09 Primera ocupació Sant Jaume, xx Òscar Figuerola 
37 14/01/09 Enher. Llicència  Òscar Figuerola 
38 14/01/09 Enher. Llicència  Òscar Figuerola 
39 14/01/09 Enher. Llicència  Òscar Figuerola 
40 14/01/09 Enher. Llicència  Òscar Figuerola 
41 14/01/09 Gas Natural. Llicència Òscar Figuerola 
42 14/01/09 Resolució expedient sancionador carrer 

Salvador Espriu, xx 
Alcalde 

43 14/01/09 Resolució expedient sancionador carrer 
Carles Flotats, xx 

Alcalde 

44 14/01/09 Convocatòria Beca Bonal Alcalde 
45 14/01/09 Acceptació subvenció teatre Alcalde 
46 14/01/09 Atorgament subvenció Alcalde 
47 14/01/09 Amplicació mercat setmanal Alcalde 
48 14/01/09 Bestreta Alcalde 
49 15/01/09 Targeta de disminució Cati Forcano 
50 15/01/09 Targeta de disminució Cati Forcano 
51 15/01/09 Resolució expedient sancionador C/ 

Clausell, xx 
Alcalde 

52 15/01/09 Resolució expedient sancionador C/ 
Mercat, xx 

Alcalde 

53 15/01/09 Sol·licitud ajut convocatòria implantació 
deixalleries i altres equipaments any 2009 

Sílvia tamayo 

54 15/01/09 Ambientalització esdeveniments i festes 
populars. Convocatòria d'ajuts any 2009 

Sílvia Tamayo 

55 15/01/09 Aprovació avantprojecte reurbanització 
carrer Lluís Domènech i limítrofs 

Òscar Figuerola 



 

56 15/01/09 Denegació atorgament llicència de civisió 
horitzontal 

Òscar Figuerola 

57 15/01/09 Primera ocupació carrer Abell, xx Òscar Figuerola 
58 16/01/09 Tancament bodega carrer Sant Ignasi, xx Sílvia Tamayo 
59 16/01/09 Sobresseïment exp. sancionador Cadillac, 

xx 
Òscar Figuerola 

60 16/01/09 Primera ocupació carrer Mas Muní xx Òscar Figuerola 
61 16/01/09 Adhesió al servei de deixalleria mòbil 

promogut pel CCM en el marc de la 
convocatòria d'ajuts de deixalleries de l'any 
2009 

Alcalde 

62 16/01/09 Resolució sancionadora expedients de 
trànsit 

Alcalde 

63 16/01/09 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
64 16/01/09 Canvi nom cementiri Cati Forcano 
65 16/01/09 Canvi nom cementiri Cati Forcano 

 
8.- 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 
22.55 hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat     Joaquim Mas i Rius 
 


