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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A N U N C I 
 
 
En compliment d’allò que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic 
que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de juliol d’enguany, va aprovar 
els acords següents: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada en data 17 de juliol de 2017 per 
part del senyor AVB, actuant en nom i representació dels veïns del carrer Nou de Canet 
de Mar, en el sentit que s’incorporin al projecte els següents extrems: 
 

1. Incorporació d’un embornal més al tram del carrer Nou entre el carrer Abell Baix i 
el Torrent dels Lledoners, que suposarà un augment de 231,65 € (PEM), és a dir, 
333,55 € de preu final, IVA inclòs. 
 

2. Estudiar la possibilitat de connectar les aigües pluvials del tram del carrer Nou 
entre el carrer Abell Baix i el Torrent dels Lledoners a la xarxa de fecals. 
 

3. Incloure en la definició de l’acabat les mesures necessàries perquè la junta de 
formigonat de la part central plana de la secció transversal formada de formigó, 
d’amplada igual als embornals, quedi regular i ben definida, si cal, incorporant 
algun element auxiliar. 
 

4. Especificar que en cas que els alberons existents de connexió entre els edificis i el 
nou clavegueram de sanejament siguin superior al Ø160 previst s’executarà la 
sortida respectant el diàmetre existent. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer 
Nou, redactat per l’enginyer Aleix Comas Herrera, amb un pressupost d’execució per 
contracta, una vegada modificat, de 231.495,35 €, IVA inclòs, prèvia inclusió dels 
extrems indicats al dispositiu primer. 
 
TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes de 
la Casa Consistorial. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 31 de juliol de 2017 


