
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 20.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 27.10.11 
2) Aprovació del calendari fiscal 2012 
3) Convocatòria concurs de mèrits per l’any 2012 per cobrir el lloc de treball de 

cap de servei per suplir els caporals 
4) Examen i aprovació 1r protocol addicional al Conveni formalitzat el 13 de 

desembre de 2010 entre l’aleshores Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Canet 
de Mar i l'empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera entre Canet de Mar i Calella 

5) Aprovació devolució fiances valors urbanístics i residus de construcció de 
les obres del C/ Sant Marc, xx 

6) Aprovació concessió de llicències d’obres menors 
7) Relació de decrets des del dia 17 fins al dia 21 d’octubre de 2011 
8) Precs i preguntes 
 



  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 27.10.11 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 27 d’octubre 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI DEL 2012 
 
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, el qual regula els terminis de pagaments dels deutes tributaris 
i d’acord amb l’establert en els articles 23 a 25 i 68 del Reglament general de 
recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, reguladors de la 
notificació dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i de l’inicia i 
acabament del període voluntari de recaptació, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat 
 
PRIMER.- Aprovar per l’exercici del 2012, el calendari següent: 
 

CALENDARI FISCAL - EXERCICI 2012 
     
Conce

pte Català Data Inici Vol. Data Fi Vol / 
Domi. Exercici 

     

12 
TAXA PER RECOLLIDA ESCOMBRARIES COMERCIALS-1A 
FRACCIÓ 03/02/2012 04/04/2012 2012 

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                         03/02/2012 04/04/2012 2012 

11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ                                    03/02/2012 04/04/2012 2012 

45 MERCAT MUNICIPAL - 1R SEMESTRE                                                    03/02/2012 04/04/2012 2012 

12 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A 
FRACCIÓ                          04/04/2012 05/06/2012 2012 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/07/2012 2012 

12 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 3A 
FRACCIÓ                          03/07/2012 04/09/2012 2012 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS                                  01/06/2012 02/08/2012 2012 
1 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS                                04/04/2012 05/06/2012 2012 
16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                                03/07/2012 04/09/2012 2012 
41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS                                                03/07/2012 04/09/2012 2012 
45 MERCAT MUNICIPAL - 2N SEMESTRE                                                    03/08/2012 03/10/2012 2012 

1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/11/2012 

2012 

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                                05/09/2012 05/11/2012 2012 
10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                       05/09/2012 05/11/2012 2012 
11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ                                    03/08/2012 03/10/2012 2012 
12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 4A 04/10/2012 04/12/2012 2012 



  

FRACCIÓ                          

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT, per procedir a la seva publicitat 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
TERCER.- Publicitar aquest acord en els mitjans de comunicació municipals. 
 
3.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I  CONVOCATÒRIA 
DEL CONCURS DE MÈRITS PER  COBRIR DURANT L’ANY 20112 EL LLOC 
DE TREBALL DE CAP DE SERVEI, PER SUPLIR ELS CAPORALS.  

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, 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. 
 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ 1r PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI 
FORMALITZAT EL 13 DE DESEMBRE DE 2010 ENTRE L’ALESHORES 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, 
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I L’EMPRESA BARCELONA BUS, SL PER A LA MILLOR 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE 
CANET DE MAR I CALELLA 
 
Atès que en data 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el Conveni entre 
l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, 
SL en què es defineixen les actuacions per millorar les comunicacions 
mitjançant serveis de transport públic de viatgers amb la prestació d’un servei 
d’accés de les persones usuàries a l’Hospital Comarcal, situat al terme 
municipal de Calella així com millores en els serveis de transport diürn que 
atenen, especialment, la comunicació amb l’Hospital de Calella i les 
comunicacions entre els diversos nuclis de població d’aquests municipis per 
afavorir el seu accés a la xarxa de serveis regulars interurbans de transport de 
viatgers per carretera durant el mes d’agost, mitjançant l’establiment de les 
comunicacions, dins del servei regular de transport de viatgers per carretera de 
la línia Barcelona – Figueres amb ramals (V-6461) del qual n’és concessionària 
l’empresa Barcelona Bus, SL, amb la determinació del seu règim de 
finançament. 
 
Atès que en el pacte tercer del Conveni esmentat s’estableix que es revisarà el 
pressupost en el cas que s’acordés la pròrroga de la seva vigència, mitjançant 
la formalització dels corresponents protocols addicionals. La base de càlcul per 
a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, que serà revisat 
d’acord amb la mateixa variació de costos que hagin estat autoritzats per la 
Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de 
viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni. 
 



  

Atès que de conformitat amb el que estableix el pacte tercer del Conveni de 13 
de desembre de 2010, i per tal d’atendre l'explotació dels serveis de transport 
durant l’any 2011, les parts estan disposades a fer l’actualització del pressupost 
d’aquestes actuacions per l’any 2011 i la determinació del seu règim de 
finançament.  
 
Atès que per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i 
millora de la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la 
seva clàusula sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per 
l’empresa esmentada no suposa un compromís de despesa per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures 
subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l’explotació de les concessions de 
les quals n’és titular l’empresa Barcelona Bus, SL per a l’execució de les 
mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l’atorgament de les esmentades 
subvencions i ajuts públics resta supeditat a l’acompliment de les condicions 
que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 
disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb 
la tramitació prèvia de l’expedient corresponent d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui d’aplicable segons les 
bases per a l’atorgament dels ajuts que es tracti. 
 
Vist i trobat conforme el protocol addicional al conveni esmentat, que es 
transcriu a continuació: 
 

1r protocol addicional al Conveni formalitzat el 13 de desembre de 2010 
entre l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Canet de Mar i 
l'empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera entre Canet de Mar i Calella 
 
Barcelona, __________ de 2011 
 
REUNITS 
 
El Sr. _________, que actua en nom i representació del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de XXX segons 
nomenament XXX i en virtut de les atribucions que li confereix XXX 
 
El Sr. RSE, que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport 
Metropolità en la seva qualitat de director general segons nomenament del 
Consell d’Administració de l’ATM de data 3 de març de 2004, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel 
Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, 
de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig. 
 
El Sr. Jesús Marín i Hernàndez,  que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament 
pel Ple municipal en sessió de data 11 de juny de 2011, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 



  

 
I el FSS, en nom i representació de l’empresa Barcelona Bus, SL, en la seva 
qualitat de Conseller Delegat, segons escriptura de poder atorgada pel notari de 
Mollet del Vallès D. ECF, en data 10/07/2008 (protocol 1607). 
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest 
Protocol addicional, 
 
EXPOSEN: 
 
I.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que 
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 
L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de 
febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, 
d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig, faculta el Consorci per subscriure 
convenis i protocols amb els operadors de transport col.lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 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, 
l’Ajuntament de Canet de Mar té competències pròpies sobre el transport públic 
de viatgers. 
 
L’empresa Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació del 
servei regular de transport de viatgers per carretera de la línia Barcelona – 
Figueres amb ramals (V-6461) de competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
II. En data 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el Conveni entre 
l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, 
SL en què es defineixen les actuacions per millorar les comunicacions mitjançant 
serveis de transport públic de viatgers amb la prestació d’un servei d’accés de 
les persones usuàries a l’Hospital Comarcal, situat al terme municipal de Calella 
així com millores en els serveis de transport diürn que atenen, especialment, la 
comunicació amb l’Hospital de Calella i les comunicacions entre els diversos 
nuclis de població d’aquests municipis per afavorir el seu accés a la xarxa de 
serveis regulars interurbans de transport de viatgers per carretera durant el mes 
d’agost, mitjançant l’establiment de les comunicacions que es detallen en l’Annex 
1, dins del servei regular de transport de viatgers per carretera de la línia 
Barcelona – Figueres amb ramals (V-6461) del qual n’és concessionària 
l’empresa Barcelona Bus, SL, amb la determinació del seu règim de 
finançament. 
 
III. En el pacte tercer del Conveni esmentat s’estableix que es revisarà el 
pressupost en el cas que s’acordés la pròrroga de la seva vigència, mitjançant la 
formalització dels corresponents protocols addicionals. La base de càlcul per a la 
corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, que serà revisat d’acord 
amb la mateixa variació de costos que hagin estat autoritzats per la Generalitat 
de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per 
carretera des de la signatura d’aquest Conveni. 
 



  

IV. De conformitat amb el que estableix el pacte tercer del Conveni de 13 de 
desembre de 2010, i per tal d’atendre l'explotació dels serveis de transport 
durant l’any 2011, les parts, mitjançant aquest Protocol, efectuen l’actualització 
del pressupost d’aquestes actuacions per l’any 2011 i la determinació del seu 
règim de finançament.  
 
V. Per Resolució de 28 d’octubre de 2003, s’aprova el Pla d’innovació i millora de 
la qualitat de l’empresa Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva clàusula 
sisena, el Pla d’innovació i millora de la qualitat presentat per l’empresa 
esmentada no suposa un compromís de despesa per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat quant a l’atorgament de futures subvencions i ajuts 
públics per tal d’atendre l’explotació de les concessions de les quals n’és titular 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a l’execució de les mesures contingudes en el 
Pla. En tot cas, l’atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta 
supeditat a l’acompliment de les condicions que puguin ser establertes en els 
programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el 
seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions i a la 
que en cada cas sigui d’aplicable segons les bases per a l’atorgament dels ajuts 
que es tracti. 
 
Per tot plegat,  d' acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN: 
 
Primer.- Objecte del Protocol addicional 
 
Aquest Protocol addicional al Conveni de 13 de desembre de 2010, en el que es 
van establir una sèrie de millores en els serveis de transport que dóna servei al 
municipi de Canet de Mar i Calella dins del servei públic regular de transport de 
viatgers per carretera de la línia Barcelona – Figueres amb ramals (V-6461) té 
com a objectiu prorrogar la vigència del Conveni esmentat fins a la liquidació de 
la despesa prevista en l’acord segon del present protocol addicional per a la 
prestació durant l’any 2011 dels serveis de transport que constitueixen el seu 
objecte, actualitzant el pressupost d’aquestes actuacions i amb la determinació 
del seu règim de finançament per a l’any 2011. 
 
Segon.- Pressupost i règim de finançament 
 
D’acord amb l’evolució dels costos derivats de l’explotació del serveis de 
transport que constitueixen l’objecte del Conveni de 13 de desembre de 2010, i 
en els termes previstos en el pacte tercer d’aquest Conveni, s’efectua una 
actualització del pressupost per a l’any 2011 amb el detall que figura en l’annex 
2. 
 
L’aportació econòmica per a la prestació d’aquests serveis de transport es 
calcularà en els termes establerts en el pacte tercer del Conveni de 13 de 
desembre de 2010, amb la fixació d’una aportació màxima de 130.448,24 euros 
per a l’any 2011, amb l'objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer 
necessari de l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat. 
 
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i 
quanties que es detallen: 



  

 
Departament de Territori i Sostenibilitat, fins a un màxim de 60.240,33 euros 
(46,18%) amb càrrec a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000. 
 
Ajuntament de Canet de Mar, fins a un màxim de 70.207,91 euros (53,82%) amb 
càrrec a la partida pressupostària 30 16900 22300. 
 
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui 
inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les 
administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu 
percentatge d’aportació al finançament del servei. 
 
El pressupost dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Protocol podrà 
ser revisat en els termes i les condicions que es detallen en el Conveni de 13 de 
desembre de 2010 amb motiu de la modificació de les condicions de prestació 
dels serveis de transport, o en el cas que s’instrumentin més pròrrogues del 
Conveni esmentat en el futur. 
 
Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme 
sobre la base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels 
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera mitjançant el 
contracte programa amb la societat concessionària Barcelona Bus, SL que 
preveu una aportació de 60.240,33 euros una vegada aportada la documentació 
prevista per a la determinació del dèficit de prestació del servei en els termes 
establerts en aquest pacte amb càrrec a la partida pressupostària PO07 
D/470000100/5230/0000. 
 
Tercer.- Liquidació 
 
L’abonament de l’aportació econòmica prevista per l’Ajuntament de Canet de 
Mar s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, mitjançant transferència 
bancària a l’empresa Barcelona Bus, SL en un termini màxim de trenta dies des 
de la data de presentació de la factura documentada. En el seu defecte, farà 
diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament 
corresponent, així com l’endós (Annex 3) al banc designat per l’empresa. 
L’endarreriment del termini de pagament ocasionarà el corresponent càrrec en 
concepte d’interessos segons s’estableix a l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, modificada per la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Amb aquesta finalitat, l’empresa Barcelona Bus, SL haurà de presentar davant 
l’Ajuntament de Canet de Mar dins de la setmana següent a la finalització de 
cada mes, una factura resultant de la 1/12 part del dèficit anual pressupostat 
corresponent als ajuntaments. Durant el transcurs del mes següent l’empresa 
aportarà una breu memòria explicativa del desenvolupament dels serveis en 
aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles 
incidències en la seva prestació. 
 
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, 
l’empresa Barcelona Bus, SL, presentarà, a més, una liquidació anual dels 
serveis, en què es detallin els ingressos obtinguts, inclosos els corresponents a 
la realització de publicitat en els vehicles, i les seves despeses d'explotació, a fi 
de poder efectuar la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que 



  

l’ATM corresponent faciliti sobre els viatgers transportats dins el període 
corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la 
liquidació definitiva del servei s’abonaran en les condicions i terminis indicats en 
el paràgraf anterior. 
 
Quart.- Altres condicions  
 
Les parts expressament reconeixen i s’obliguen al compliment de tota la resta de 
condicions, 
pactes i acords que, no havent estat recollits expressament en el present 
protocol addicional, hagin estat previstos en el Conveni subscrit per les parts en 
data 13 de desembre de 2010 als que es remeten. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Protocol addicional al 
Conveni de 13 de desembre de 2010 per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i la data indicats en l'encapçalament. 
 
 



  

ANNEX 1 . ITINERARIS I HORARIS 



  

 
 



  

FEINERS DE DILLUNS A DIVENDRES (excepte agost) 
CALELLA HOSPITAL 7.00 8.00 9.00 

  

11.00 12.00 13.00 

  

16.00 17.00 18.00 19.00  

SANT POL SANT POL 7.07 8.07 9.07 11.07 12.07 13.07 16.07 17.07 18.07 19.07  

C
A

N
ET

 d
e 

M
A

R
 

RESIDÈNCIA 
GUILLEM MAS 7.12 8.12 9.12 11.12 12.12 13.12 16.12 17.12 18.12 19.12  

RENFE 7.14 8.14 9.14 11.14 12.14 13.14 16.14 17.14 18.14 19.14  

RIERA GAVARRA 7.19 8.19 9.19 11.19 12.19 13.19 16.19 17.19 18.19 19.19  

TANATORI 7.23 8.23 9.23 11.23 12.23 13.23 16.23 17.23 18.23 19.23  

CEIPO TURO DEL 
DRAC 7.27 8.27 9.27 11.27 12.27 13.27 16.27 17.27 18.27 19.27  

PISCINA 7.30 8.30 9.30 11.30 12.30 13.30 16.30 17.30 18.30 19.30  

                             

C
A

N
ET

 d
e 

M
A

R
 

PISCINA 7.30 8.30 9.30 

  

11.30 12.30 13.30 

  

16.30 17.30 18.30 19.30  

VILLA FLORA 7.33 8.33 9.33 11.33 12.33 13.33 16.33 17.33 18.33 19.33  

TANATORI 7.35 8.35 9.35 11.35 12.35 13.35 16.35 17.35 18.35 19.35  

RIERA GAVARRA 7.37 8.37 9.37 11.37 12.37 13.37 16.37 17.37 18.37 19.37  

RENFE 7.40 8.40 9.40 11.40 12.40 13.40 16.40 17.40 18.40 19.40  

INFORMACIÓ I 
TURISME 7.42 8.42 9.42 11.42 12.42 13.42 16.42 17.42 18.42 19.42  

SANT POL SANT POL 7.49 8.49 9.49 11.49 12.49 13.49 16.49 17.49 18.49 19.49  

CALELLA 
CREU GROGA 7.55 8.55 9.55 11.55 12.55 13.55 16.55 17.55 18.55 19.55  

HOSPITAL 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 14.00 17.00 18.00 19.00 20.00  

FEINERS DE DILLUNS A DIVENDRES (d'agost) 

CALELLA HOSPITAL 7.00 8.00 9.00 

  

11.00 12.00 13.00 

  

17.00 18.00  

SANT POL SANT POL 7.07 8.07 9.07 11.07 12.07 13.07 17.07 18.07  

C
A

N
ET

 d
e 

M
A

R
 

RESIDÈNCIA 
GUILLEM MAS 7.12 8.12 9.12 11.12 12.12 13.12 17.12 18.12  

RENFE 7.14 8.14 9.14 11.14 12.14 13.14 17.14 18.14  

RIERA GAVARRA 7.19 8.19 9.19 11.19 12.19 13.19 17.19 18.19  

TANATORI 7.23 8.23 9.23 11.23 12.23 13.23 17.23 18.23  

CEIPO TURO DEL 
DRAC 7.27 8.27 9.27 11.27 12.27 13.27 17.27 18.27  

PISCINA 7.30 8.30 9.30 11.30 12.30 13.30 17.30 18.30  

             
                        

C
A

N
ET

 d
e 

M
A

R
 

PISCINA 7.30 8.30 9.30 

  

11.30 12.30 13.30 

  

17.30 18.30  

VILLA FLORA 7.33 8.33 9.33 11.33 12.33 13.33 17.33 18.33  

TANATORI 7.35 8.35 9.35 11.35 12.35 13.35 17.35 18.35  

RIERA GAVARRA 7.37 8.37 9.37 11.37 12.37 13.37 17.37 18.37  

RENFE 7.40 8.40 9.40 11.40 12.40 13.40 17.40 18.40  

INFORMACIÓ I 
TURISME 7.42 8.42 9.42 11.42 12.42 13.42 17.42 18.42  

SANT POL SANT POL 7.49 8.49 9.49 11.49 12.49 13.49 17.49 18.49  

CALELLA 
CREU GROGA 7.55 8.55 9.55 11.55 12.55 13.55 17.55 18.55  

HOSPITAL 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 14.00 18.00 19.00  



  

N MUNICIPI DENOMINACIÓ LLOC 
1 CALELLA HOSPITAL ST. JAUME Hospital St. Jaume 
2 CALELLA BENZINERA/RIERA Ctra. N - II, P.K. 667 (davant benzinera) 

3 SANT POL DE MAR N-II (parada bus) Ctra. N - II, P.K. 664 (parada bus, garatge Ford) 

4 CANET DE MAR RESIDENCIAL GUILLEM MAS Ctra. N-II / C/ del Mar 
5 CANET DE MAR EST. RENFE C/ del Mar (N-II) 
6 CANET DE MAR RONDA ST. ELM Ronda St. Elm  (Hotel Carlos) 

7 CANET DE MAR 
RIERA GAVARRA 
(COMEDIANTS) Riera Gavarra / C/ Verge del Remei. 

8 CANET DE MAR TANATORI Ronda Sant Jordi / Dr. Fleming 

9 CANET DE MAR VIA CANNETUM Via Cannetum / C/ Rafael Masó 
10 CANET DE MAR CEIP TURO DEL DRAC Ronda Ferrer de Canet, s/n. 

11 CANET DE MAR PISCINA MUNICIPAL Rial Fieguerola s/n 

        

N   DENOMINACIÓ LLOC 
1 CANET DE MAR PISCINA MUNICIPAL Rial Fieguerola s/n 
2 CANET DE MAR VILLA FLORA Riera Gavarra, a prop Pl. Busquets 
3 CANET DE MAR TANATORI Ronda Sant Jordi / Dr. Fleming 

4 CANET DE MAR 
RIERA GAVARRA 
(COMEDIANTS) Riera Gavarra / C/ Verge del Remei 

5 CANET DE MAR RONDA ST. ELM Ronda St. Elm / C/ La Creueta 

6 CANET DE MAR MARESME Av. Maresme 

7 CANET DE MAR EST. RENFE C/ del Mar (N-II) 
8 CANET DE MAR INFORMACIÓ I TURISME Ctra. N-II ( aprop oficina de turisme) 

9 SANT POL DE MAR N-II (parada bus) Ctra. N - II, Vial lateral 

10 CALELLA CREU GROGA 
Ctra. N - II, P.K. 667 (parada línea reg. 
Benzinera) 

11 CALELLA BENZINERA / RIERA Ctra. N - II, P.K. 667 (Benzinera) 

12 CALELLA HOSPITAL ST. JAUME Hospital St. Jaume 



 

 

ANNEX 2. PRESSUPOST DEL SERVEI PER A L’ANY 2011 
 
QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA  53.295,2    

HORES ANUALS DE LA LÍNIA  2.706,0    

COSTOS HORARIS €/any €/km €/h % sobre costos totals 

PERSONAL DE CONDUCCIÓ 60.623,45 €   22,4033  42,63% 
ALTRE PERSONAL 12.122,88 €   4,4800  8,53% 
COST DEL VEHICLE         

AMORTITZACIONS 16.744,76 €   6,1880  11,78% 
DESPESES FINANCERES 2.588,37 €   0,9565  1,82% 

ASSEGURANCES 4.577,24 €   1,6915  3,22% 
TRIBUTS 375,76 €   0,1389  0,26% 

COST SVV+SAE         
MANTENIMENT 1.011,88 €   0,3739  0,71% 

ALTRES FIXOS         

  5.924,21 €   2,1893  4,17% 

TOTAL COSTOS HORARIS 103.968,56 €   38,4215  73,12% 

          

          

COSTOS QUILOMÈTRICS €/any €/km €/h % sobre costos totals 

PNEUMÀTICS 2.276,34 € 0,0427    1,60% 
CARBURANTS 24.516,74 € 0,4600    17,24% 
LUBRICANTS 1.225,84 € 0,0230    0,86% 
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA 6.965,39 € 0,1307    4,90% 
ALTRES 3.242,48 € 0,0608    2,28% 

PEATGES         

TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS 38.226,79 € 0,7173    26,88% 

          

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS 142.195,34 € 0,72 € 38,42 € 100,00% 

RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ 14.219,53 € 0,07 € 3,84 €   

          

  €/any €/km €/h   

TOTAL 156.414,88 € 0,79 € 42,26 €   

COST TOTAL DEL SERVEI 156.414,88 € 2,93 € 57,80 €   

       
Viatgers 29.440     
TMP 0,8820 €    
Ingressos tarifaris 25.966,640 €    
Previsió de dèficit 130.448,24 €    

       
Aportacions      

DPTOP 60.240,33 € 46,18%   
Canet de Mar 70.207,91 € 53,82%   
 



 

 

ANNEX 3 
 
En/Na (REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA), en nom  de (RAÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA) 
 
E N D O S S A: 
 
A favor de (NOM ENTITAT FINANCERA), sucursal (xxx), de (POBLACIÓ), mitjançant el 
número de compte corrent (20 DÍGITS), la factura núm. (xxx), per un valor de 
(QUANTITAT EN EUROS) de la (CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, (DATA) 
 
Signatura i segell EMPRESA, 
 
 
 
(ENTITAT FINANCERA) accepta l’endossament, el qual no serà vàlid sense la presa de 
raó de l’Ajuntament de (NOM CORPORACIÓ MUNICIPAL). 
 
(DATA) i SIGNATURA i SEGELL ENTITAT FINANCERA 
 
 
Diligència de presa de raó de l’endós de la factura núm. (xxx), import (xxx) i venciment 
(xxx), a favor de (NOM ENTITAT FINANCERA). 
 
(DATA) i SIGNATURA I SEGELL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el primer protocol addicional al Conveni formalitzat el 13 de 
desembre de 2010 entre l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera entre Canet de Mar i Calella. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, de fins 
a un màxim de 70.207,91 euros a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar, que 
es finançarà mitjançant la subvenció atorgada per l’AMTU i la consignació 
pressupostària que hi ha en el vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2011. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, per signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 



 

 

QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades per dur a terme 
aquests acords a l’efecte oportú. 
 
5.- DEVOLUCIÓ FIANCES VALORS URBANÍSTICS I RESIDUS 
CONSTRUCCIÓ DE LES OBRES DEL CARRER SANT MARC NÚMERO xx 
 
Atès que en data 22 de març de 2011, mitjançant resolució número 254 de la 
tinència d’alcaldia d’Urbanisme es va concedir llicència de primera ocupació a 
la mercantil PROGECAR DE GESTION INMOBILIARIA S.L. de l’edifici 
plurifamiliar ubicat al carrer Sant Marc número xx, disposant que no es 
retornessin les fiances fins a la retirada del pal provisional d’obres i la reposició 
del tram de vorera afectat per la instal.lació del pal. 
 
Atès que el senyor JCG, en nom i representació de la mercantil esmentada 
demana en data 2 d’agost d’enguany la devolució de les fiances per quan ha 
complert els requisits demanats pels tècnics municipals. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics municipals de data 20 de setembre de 2011, el 
contingut del qual és: 
 

“El passat dia 7 de març es va emetre el darrer informe al respecte. En ell 
s’esmentava el següent: 
 
 “Practicada una nova inspecció visual a l’edifici plurifamiliar de referència es 
constata el següent:  
 

             1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
Llicència d’Obres Majors, expedient 31/2007.  

 
             En quant a l’aparcament d’aquest edifici plurifamiliar, mitjançant el decret número  

156/2011 de data 22 de febrer de 2011 la tinent d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Cultura va autoritzar l’exercici de l’activitat dedicada a garatge privat de 
vehicles (10 places) al carrer Sant Marc números xx cantonada carrer Mercat 
números 11-13, sol·licitada per la societat PROGECAR DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA, SL havent-se complert els requisits i adoptat les mesures 
correctores adequades, sempre i quan es mantinguin les característiques bàsiques 
que ha tingut l’activitat en el moment de la seva inspecció.   

 
             2.- Respecte als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 

obres, ara  bé, continua instal·lat a la vorera (carrer Mercat) un pal provisional 
d’obres que cal retirar.  

 
             Una vegada es retiri aquest element de la via pública caldrà refer el tram de la 

vorera on esta actualment col·locat. 
 
             Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la Llicència de 

Primera Ocupació, condicionant el retorn de la fiança a la retirada del pal 
provisional d’obres i la reposició del tram de vorera afectat per la instal·lació 
d’aquest pal.” 
 



 

 

Practicada una nova inspecció al carrer Mercat, s’ha constatat que s’ha retirat el 
pal provisional d’obres instal·lat a la vorera i s’ha efectuat la reposició dels panots. 
 
Per tant, s’informa FAVORABLEMENT el retorn de la fiança d’obres dipositada.” 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 179 i següents del DL 1/2005 de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la 
Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la devolució de les fiançes dipositades per la mercantil 
PROGECAR DE GESTION INMOBILIARIA S.L.  en data 8 de març de 2007, de 
les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Sant Marc número xx, i 
pels següents imports: 
 
Valors urbanístics en risc: Import de vuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb 
setenta-set cèntims (8.764,77 €), efectuada mitjançant aval bancari de Banco 
Popular Español, S.A. , Mataró , amb el número 0049/0001. 
 
Valors residus de construcció: Import de mil cent vuitanta-tres euros amb vint-i-
cinc cèntims (1.183,25 €), efectuada mitjançant aval bancari de Banco Popular 
Español, S.A. Mataró, amb el número 0049/0002. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a Intervenció. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS 
 
Vistos els diferents expedients de sol.licituds de llicències d’obres menors, el 
peticionari, l’emplaçament, el tipus d’obra i l’import a abonar dels quals són els 
següents: 
 
Exp. Noms Adreça Tipus obra Import 
104/2011 JAZZ TELECOM, 

SAU – JAZZTEL 
Riera St. 
Domènech, XX 

Rasa connexió 
registres 
telefònica. 

259.41€ 

111/2011 DJA Eusebi Golart, 
XX 

Canalització 
elèctrica. 

125.41€ 

117/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

Narcís 
Monturiol, XX 

Arranjament de 
façana  

1015.18€ 



 

 

105/2011 MI Ample, XX Adequar local 
centre Pilates 

198.29€ 

100/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

V. de 
Montserrat, XX 

Rampa 
adaptada 

198.29€ 

103/2011 COL.LEGI 
YGLESIAS 

Eusebi Golart, 
XX 

Repicar, 
arrebossar i 
pintar mur 

98.29€ 

107/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

V. de 
Montserrat, XX 

Arranjar façana 116.30€ 

108/2011 XMP Rda. Dr. 
Anglès, XX 

Pavimentar 
magatzem. 

118.29€ 

109/2011 HCG Llevant, XX Col.locació 
canaló desguàs 

66.13€ 

110/2011 JST Bonaire, XX Enrajolar pb 118.29€ 
112/2011 FGF Sta. Llúcia, XX Arranjar 

humitats 
118.29€ 

113/2011 AAS Sant Feliu, XX Arranjar teules 
per goteres 

118.29€ 

114/2011 JCP Nou, XX Arranjar façana 336.30€ 
115/2011 DSV Daniel Molina, 

XX 
Arranjament 
canonada 
particular 

58.29€ 

116/2011 ANA Anselm Clavé, 
XX 

Arranjament 
cuina 

78.29€ 

118/2011 NVF Rda. St. Jordi, 
XX 

Arranjament 
cuina 

78.29€ 

119/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

Tomàs Milans, 
XX 

Arranjar voladís 127.47€ 

120/2011 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 

Av. Maresme, 
XX 

Arranjar façana 2226.30€ 

123/2011 MCO BalmesXX Canviar 
banyera per 
dutxa 

78.29€ 

125/2011 ACE (CONDIS) Montseny, XX Ampliació local 1377.09€ 
 
 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova elReglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 



 

 

 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir les llicències d’obres menors relacionades en aquest acord 
amb les condicions que consten als informes urbanístics emesos pel tècnic 
municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les liquidacions provisionals en concepte de l’impost 
s/construccions i taxes urbanístiques. 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc i l’altra per als residus de la construcció, a retornar un cop finalitzada 
l’obra i previ informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un 
certificat de residus expedit per l’abocador controlat. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL DIA 21 D’OCTUBRE 
DE 2011 
 
Núm. Data Resum 

914 17/10/2011 Denegació inflables plaça Universitat 
915 17/10/2011 Incoació expedients de trànsit 
916 17/10/2011 Imposició sanció persones físiques 
917 17/10/2011 Imposició sanció persones jurídiques 
918 17/10/2011 Requeriment Anna Tomas desmuntar terraça 
919 17/10/2011 Castanyada solidària-´envelat 
920 18/10/2011 Aprovació de pagament de manament a justificar 
921 18/10/2011 Pagament 50% subvenció escola de música 
922 18/10/2011 Autorització ús masoveria 
923 18/10/2011 Resolució sancionadora expedients de trànsit 
924 18/10/2011 Incoació expedient sancionador civisme A. E. M, 
925 18/10/2011 Incoació expedient sancionador civisme A. E. K. 
926 19/10/2011 Incoar expedient de restauració legalitat ambiental el Bar el Abuelo 
927 19/10/2011 Incoar expd. De restuaració legalitat ambiental carnisseria c/ S. 

Jaume, XX 
928 19/10/2011 Sol·licitud ajuts en àmbit d'Educació de la Diputació de Barcelona 

Xarxa de Barecelona 2011 
929 19/10/2011 Aprovació IRPF mes de setembre 
930 19/10/2011 Contractació edició DVD Canet un poble festiu 
931 19/10/2011 Despeses setmanals 
932 19/10/2011 Requeriment liquidació actuació cuba c/ Balmes, XX 
933 20/10/2011 Pagament liquidació treballadors platja 



 

 

Núm. Data Resum 
934 20/10/2011 Resolució sancionadro civisme MS 
935 20/10/2011 Incoació civisme DB 
936 20/10/2011 Liquidació i reclamació a Transports Donedeu, reposició pilona R. 

Gavarra 
937 20/10/2011 Liquidació i reclamacó de l'import cuba a C.P. c/ Sant Ignasi, XX 
938 20/10/2011 Tarja de minusvàlid 
939 20/10/2011 Tarja de minusvàlid 
940 21/10/2011 Compareixença recurs 427/2011 Y 

 
8.- 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 20.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


