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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
25 DE FEBRER DE 2004 

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

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls Tercera 
tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata Quarta 
tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda Laureà 
Gregori Fraixedas 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació del sector UA3 i incorporació 

de modificació al projecte d’urbanització 
4)  Retencions de crèdit 
5)  Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de febrer 
6)  Aprovació de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Canet 2004 

en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg 

7)  Resolució sancionadora expedients de trànsit 
8)  Atorgament de  llicència municipal ambiental de  funcionament d’un garatge 
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privat al carrer Mas Feliu, xx 
9)  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 18 de 
febrer de 2004 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.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES NOU RH2, SL PER A L’ENDERROCAMENT EDIFICI DEL 
CARRER BONAIRE xx 

 
Vista la instància presentada per Promociones y Construcciones Nou RH2, SL, amb la 
qual sol.licita llicència d’obres per a l’enderrocament edifici al carrer Bonaire, xx. 

 
Vist  l’informe de  l’arquitecta tècnica municipal de  data  11  de  febrer de  2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es constata 
que es tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per a enderrocar 
l’immoble situat al C/ Bonaire, xx. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es comprova que la 
finca esmentada es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres 
de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”. 

 
L’enderroc proposat s’ajusta a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 20 de gener de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts 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 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. 
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VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a Promociones y Construcciones Nou RH2, SL 
per a l’enderrocament edifici situat al carrer Bonaire, xx, d’acord al projecte de 
l’arquitecte tècnic Agustín Yagüe Sancho, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos-cents trenta-cinc euros amb trenta cèntims (235,30 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €), i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns municipals la 
quantitat  de  cent  seixanta-dos  euros  amb  vint-i-vuit  cèntims(162,28  €).  Aquesta 
garantia es retornarà quan estigui finalitzat l’enderrocament i previ informe dels tècnics 
municipals. 

 
2.2- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA FOC PER A LA 
REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER NOU NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada per la senyora FOC, amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma interior de l’habitatge situat al carrer Nou número xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de febrer de 2004, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència, es 
constata que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma interior 
de l’habitatge situat a la planta pis de l’immoble. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent es comprova que la 
finca esmentada es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres 
de la zona 1”carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”. 

 
Les reformes proposades s’ajusten a les previsions de les Normes Subsidiàries, per 
tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors”. 

 
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 20 de febrer de 2004. 



4  

 
 
 
 
 
 
 
RESULTANT que s’han complerts 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 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. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora  FOC per a la reforma interior de 
l’habitatge situat al carrer Nou núm. xx, primer, d’acord al projecte de l’arquitecte 
Miquel Brullet, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta  
llicència  resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos-cents seixanta-tres euros amb quinze cèntims (263,15 €); per 
taxes urbanístiques, la quantitat de cent setanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims 
(172,81 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals la quantitat de cent vuitanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (181,48 €). 
Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’acabament de les obres i previ 
informe dels tècnics municipals. 

 
2.3.-  ATORGAMENT  LLICÈNCIA  D’OBRES  ALS  SENYORS  JR  I ARR  PER  A  
LA  CONSTRUCCIÓ  HABITATGE  AL  CARRER JOSEP BARÓ NÚM. xx 

 
Vista la instància presentada pels senyors JR i ARR, amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcció habitatge al carrer Josep Baró núm. xx. 

 
Vist  l’informe de  l’arquitecta tècnica municipal de  data  17  de  febrer de  2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 
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CONCEPTE NORMES PROJECTE 
 

1 ÚS RESIDENCIAL, COMERCIAL, 
MAGATZEM, OFICINES, 

SERVEIS, EQUIPAMENTS, 
GARATGES PARTICULARS I 

TALLERS 

Habitatge 
unifamiliar i 
aparcament 

2 FAÇANA MÍNIMA 6.50 m  8.10 m. 
3 ARM 10.00 m PB+2PP  10 m PB+2PP 
4 ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB  3.10 m. 
5 PROFUNDITAT EDIFICABLE total  8.30 m. 
6 PROFUNDITAT EDIFICABLE PB total  11.00 m. 
7 OCUPACIÓ SOTERRANI = planta baixa  < PB 
8 TEULA ÀRAB SI 
9 PENDENT COBERTA 30%  < 30 % 
10   ALÇADA SOBRE L'ARM <3.00 m  < 3m 
11   ASCENSOR no s’exigeix  - 
12   AMPLADA ESCALA ACCÉS 1 m  no és comú 
13   VENTILACIÓ SUPERIOR 1 m2  - 
14   ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS 1.80 m  < 1.80 m 
15   DIPÒSITS DE RESERVA 

D'AIGUA 
16   EVACUACIÓ D’AIGÜES 

PLUVIALS 
17   VOL MÀXIM 1/10 o A- 

10 

450 l  - 

separativa  ull! 

1.20  0.80 m. 

18   SEPARACIÓ VOLADÍS A 
MITGERA 

>=V 1.00  0.80 m. 

19   DISTANCIA A VEÍ >3.00 m  3.00 m. 
20   ALÇADA SOBRE VORERA 3.30 m  > 3.30 
21   VOL MÀXIM VOLADÍS 

POSTERIOR 
22   DISTÀNCIA VOL A VEÍ 

POSTERIOR 

1.20 m  - 
 
3.00 m  3.00 m. 

23   PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2 no cal  no existeix 
24   DIMENSIONS PLACES 2.20X4.50  Garatge 

particular 
25   VENTILACIÓ NATURAL SUP. 

util/20 
26   NÚM. MÀXIM PLACES SUP. 

util/20 

natural, mín. 5% (8%) sup. total   justificar 
 

- 

27   ALÇADA LLIURE >2.20 m   3.10 m. 
 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres condicionada a: 

 
- Connectar les aigües pluvials directament a carrer per sota la vorera. 
- Justificar la ventilació natural del garatge, amb finestres de superfície no inferior a un 

5%  de  la  superfície  construïda  del  local  si  les  obertures  es  troben  en  façanes 
oposades, en cas contrari sup. mín. del 8%.” 

 
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 20 de febrer de 2004. 
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RESULTANT que s’han complerts 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 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. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors JR i ARR per a la construcció 
habitatge ubicat al carrer Josep Baró núm. xx, d’acord al projecte de l’arquitecte 
Francesc Vilanova, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta  
llicència  resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos mil cinc-cents quaranta-tres euros amb noranta cèntims (2.543,90 
€); per taxes urbanístiques, la quantitat de set-cents tres euros amb vint-i-nou cèntims 
(703,29 €), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals la quantitat de mil set-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-dos 
cèntims (1.754,42 €) €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de 
la llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal la llicència 
d’obres resta condicionada a: 

 
- Connectar les aigües pluvials directament a carrer per sota la vorera. 
- Justificar la ventilació natural del garatge, amb finestres de superfície no inferior 

a un 5% de la superfície construïda del local si les obertures es troben en 
façanes oposades, en cas contrari sup. mín. del 8%. 
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2.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA SENYORA MPC PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER SAÜC NÚMERO 
xx 

 
Vista la instància presentada per la senyora MPC, amb la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma i ampliació habitatge unifamiliar al carrer Saüc número xx. 

 
Vist  l’informe de  l’arquitecta tècnica municipal de  data  11  de  febrer de  2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència, es constata 
que es tracta del projecte tècnic que descriu els treballs a realitzar per a reformar 
interiorment l’habitatge situat a la planta pis del carrer Saüc, xx 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de planejament  vigent es comprova que la 
finca esmentada es troba en sòl urbà i té el aprofitament limitat pels paràmetres de 
la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1a “carrers tradicionals”. 

 
Les reformes proposades s’ajusten a les previsions de la normativa vigent, per 
tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres majors”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 20 de febrer de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts 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 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. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Montserrat Pujadas Caballeria per a la 
reforma i ampliació habitatge unifamiliar a l’edifici ubicat al carrer Saüc número xx, 
d’acord al projecte de l’arquitecte Manel Pujolar i Vergés, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades 
per l’arquitecte municipal. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de vuit-cents seixanta euros amb setanta-set cèntims (860,77 €); per 
taxes urbanístiques, la quantitat de cent quaranta-nou euros amb trenta-sis cèntims 
(149,36 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals, la quantitat de cinc-cents noranta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims 
(593,64 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
2.5.-  ATORGAMENT  LLICÈNCIA  D’OBRES  PARCIAL  AL  SENYOR  MFB  PER  
FER  OBRES  A  L’EDIFICI  DE  LA  RIERA  GAVARRA NÚMERO 22 BAIXOS 

 
Vista la instància presentada pel senyor JCS, amb la qual sol.licita llicència d’obres per 
a l’enderrocament de l’edifici ubicat a la riera Gavarra, 22 Baixos. 

 
Vist  l’informe de  l’arquitecta tècnica municipal de  data  13  de  febrer de  2004, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisat l’expedient de referència es comprova, tal i com es va informar en un 
anterior informe amb data del 9 de gener del 2004, que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen bàsicament en la reforma de la part posterior de la planta 
baixa de l’immoble situat a la Riera Gavarra, núm. 22, com a habitatge. 

 
La reforma proposada, únicament compliria amb els mínims d’habitabilitat, en el 
cas que es tractés d’un habitatge usat, cosa que calia justificar aportant el 
corresponent cèdula d’habitabilitat de l’habitatge existent, tal i com es va notificar 
al sol·licitant en data 15 de gener de 2004. 

 
Donat que amb data d’avui no s’ha rebut l’esmentat document que justifica 
l’existència d’un habitatge a la part posterior de la planta baixa de l’immoble de la 
Riera Gavarra, 22 i revisat de nou el projecte presentat, es dedueix que les 
úniques actuacions proposades al projecte tècnics que es podrien realitzar són les 
següents: 

 
- Refer de nou la claveguera general de l’edifici 
-  Reformar amb ràfec i teula la part davantera de la coberta, tal i com es 

detalla a la secció del plànol núm. 1 
- Fer un nou “aseo" per al local. 

 
Per tot l’esmentat: 

 
1.  S’informa  DESFAVORABLEMENT  a  les  obres  consistents  en  la  millora  i 

redistribució de la part posterior de la planta baixa com a habitatge. 
 

2. S’informa FAVORABLEMENT a: 
 

- Refer de nou la claveguera general de l’edifici 
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-  Reformar amb ràfec i teula la part davantera de la coberta, tal i com es 
detalla a la secció del plànol núm. 1 

- Fer un nou “aseo" per al local. 
 

CONDICIONADA a: 
-  Pel que fa a l’arranjament de la claveguera general, en el cas d’actuar a la 

via pública, caldrà tenir en compte els punts detallats al full adjunt (DOC.1) 
-  En l’actuació que es realitza al local, cal tenir en compte que en el cas que 

les obres vagin destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a llicència, serà 
necessari obtenir la concessió prèvia o simultània de la llicència d’activitat per tal 
de poder tramitar i concedir la referent a obres.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 20 de febrer de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts 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 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. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Concedir  llicència  d’obres  al  senyor  MFB  per  fer  les següents 
actuacions a l’edifici ubicat a la Riera Gavarra número 22: 

 
- Refer de nou la claveguera general de l’edifici 
- Reformar amb ràfec i teula la part davantera de la coberta, tal i com es 

detalla a la secció del plànol núm. 1 
- Fer un nou “aseo" per al local. 

 
Aquesta  llicència  resta  condicionada  a  les  condicions  generals  d’atorgament  de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’arquitecta tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Denegar llicència d’obres al senyor MFB per la millora i redistribució de la 
part posterior de la planta baixa com a habitatge motivada per quan segons es 
desprèn de l’informe de l’arquitecta tècnica municipal l’habitatge proposat no compleix 
amb les condicions mínimes d’habitabilitat. 
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TERCER.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de tres-cents onze euros amb quaranta-dos cèntims (311,42 €)i   per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €). 

 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta-tècnica municipal, pel que fa a 
l’arranjament de la claveguera general, en el cas d’actuar a la via pública, caldrà tenir 
en compte els següents punts: 

 
a)           Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
b) La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 200 Kg/cm2, d'un gruix 

mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de 
formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic. 

c)           La subbase de les rases estarà  compactada mecànicament. 
d) En tot cas, s'haurà de posar d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 

vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 
e)           Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 

correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per 
part dels Serveis Tècnics. 

f)            En cas de travessar el carrer, es farà en dues tramades, sense dificultar el tràfic de vehicles. 
g) Qualsevol d'aquests carrers, en el cap de setmana, haurà d'estar en condicions de circulació 

rodada. 
h)           En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic per què donin el vist-i- 

plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es 
reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

i) Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOG 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques  que  han  d'acomplir  les  proteccions  a  instal·lar  entre  xarxes  de  diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

j) Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar una fiança de 200,00,- 
euros o fiança global. 

k)           El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 
d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

l)            En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
 

EN  CAS  D'INCOMPLIMENT  DE  QUALSEVOL  DELS  CONDICIONANTS,  S'HAURIEN  DE 
PARALITZAR LES OBRES. 

 
CINQUÈ.- En l’actuació que es realitza al local, cal tenir en compte que en el cas que 
les  obres  vagin  destinades  a  l’exercici  d’una  activitat  sotmesa  a  llicència,  serà 
necessari obtenir la concessió prèvia o simultània de la llicència d’activitat. 

 
2.6.- ATORGAMENT   LLICÈNCIA   D’OBRES   AL   SENYOR   JCS PER A 
L’ENDERROCAMENT EDIFICI DEL CARRER ALBA NÚMERO xx- 
9 

 
Vista la instància presentada pel senyor JCS, sol.licitant llicència d’obres per a 
l’enderrocament de l’edifici ubicat al carrer Alba núm. xx. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de febrer de 2004, el contingut 
del qual és: 
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“Revisada la documentació que acompanya la sol·licitud de referència es comprova que es tracta 
del projecte tècnic que descriu els treballs per a l’enderroc de l’edifici situat al C/ Alba, xx 
mantenint la façana actual que dóna a l’esmentat carrer. 

 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament Vigent, es constata que la finca esmentada 
es troba dins del sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de zona 1”carrers de 
cases alineades”. Subzona 1a ”carrers tradicionals”. 

 
Pel que fa a l’edifici existent a la parcel·la del C/ Alba, xx, aquest es troba grafiat al plànol núm. 9 
de les Normes com a edifici d’interès històric o arquitectònic, i per tant, com a edifici protegit. 
D’acord amb el catàleg del Patrimoni i elements d’interès artístic i històric, aprovat inicialment, els 
elements objecte de protecció de l’edifici es limiten a la façana principal, ja que, interiorment, va 
ser transformat per a usos industrials: 

1-   composició de façana pel que fa a la disposició de les obertures segons eixos verticals, a 
la posició dels sostres i a la coronació. 

2-   Porta solar adovellada. 
3-   Balcó, brancals i dintells de granit abuixardat. 
4-   Barana. 

 
La proposta presentada s’ajusta a les previsions de les Normes Subsidiàries, per tant, s’informa 
favorablement la sol·licitud, condicionada a: 

 
ES RESPECTARÀ, en qualsevol cas, LA FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI EXISTENT, 
realitzant els treballs necessaris per a garantir la seva estabilitat i el correcte manteniment dels 
diferents elements que la conformen. 

- Abans de l’inici de les obres es presentarà un document acreditatiu de que el peticionari 
assumeix l’obligació de que les obres s’executaran per una empresa constructora 
competent.” 

Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 20 de gener de 2004. 

RESULTANT que s’han complerts 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 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. 

 
VIST el que disposen els articles 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la  Comissió de 
Govern en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
D’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 



12  

 
 
 
 
 
 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JCS per a l’enderrocament edifici situat 
al carrer Alba número xx, d’acord al projecte de l’arquitecte Joan Josep Anglarill i 
Gimeno, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal 
i les específiques marcades per l’arquitecta-tècnica municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de dos-cents vint-i-sis euros cinquanta-nou cèntims (226,59 €); per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent tres euros amb seixanta cèntims (103,60 €) i en 
concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens municipals la 
quantitat de cent cinquanta-sis euros amb vint-i-set cèntims (156,27 €). Aquesta 
garantia es retornarà quan estinguin finalitzat l’enderrocament i previ informe dels 
tècnics municipals. 

 
3.-   APROVACIÓ   DEFINITIVA   DEL   PROJECTE   DE   REPARCEL.LACIÓ  DEL 
SECTOR UA3 I INCORPORACIÓ DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ 

 
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessions de 13 de febrer i 16 
d’octubre de 1991 va aprovar definitivament i va donar la conformitat al text refós de 
les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar (DOGC 1549/31/1/1992 
pàgina 687). 

 
Atès que aquestes Normes subsidiàries de planejament classifiquen de sòl urbà els 
terrenys ubicats a la Ronda Doctor Anglès –costat muntanya- sector PE-2. 

 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessions de 7 de maig i 
12 de febrer de 2003 va aprovar la modificació puntual de les NNSS, per la qual queda 
creada la unitat d’actuació UA-3, que correspon a l’àmbit que anteriorment 
s’anomenava PE-2, publicat al DOGC núm. 3957de 29 d’agost de 2003. 

 
Atès que el senyor Joaquim Salvà i Garro, actuant en nom i representació de les 
societats mercantils “MANPAD SL” i “ESPAIS ORDENATS SL” presenta la 
documentació per a la tramitació del projecte de reparcel.lació del sector. 

 
Atès que l’arquitecte municipal en el seu informe de data 1 d’octubre de 2003 diu: 

 
“Antecedents: 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessions de 7 de maig i 12 de febrer de 
2003 va aprovar la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar, per la qual queda creada la unitat d’actuació UA-3, que correspon a l’àmbit que 
anteriorment s’anomenava PE-2. (publicació al DOGC núm. 3957 de 29 d’agost de 2003). 
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L’11 d’abril de 2003 es va registrar d’entrada el projecte de reparcel·lació del sector, que es 
plantejava com a reparcel·lació voluntària de les finques de dues societats: 

 

MANPAD SOCIEDAD LIMITADA 
 

ESPAIS ORDENATS SOCIEDAD LIMITADA. 
 

Donat que a l’inventari municipal constava el dret de crèdit a favor de l’Ajuntament equivalent a 
500 m2 de sòl dins del sòl edificable resultant, i que al projecte de reparcel·lació no constava la 
materialització d’aquest aprofitament a favor de l’Ajuntament en cap de les parcel·les resultants, 
es va ajornar la tramitació del projecte de reparcel·lació a la constitució de la junta de 
compensació, o bé a la resolució de l’expedient de subhasta pública de l’esmentat dret. 

 

El 28 d’abril de 2003 el Sr. Joaquim Salvà Garro, en representació de les dues societats 
presenta els certificats de domini i càrregues de les finques incloses al sector. 

 

La Comissió de Govern, en sessió de 9 de setembre de 2003 va acordar l’adjudicació del 
contracte de compravenda del dret de crèdit a l’empresa ESPAIS ORDENATS SOCIEDAD 
LIMITADA. 

 

El 10 de setembre de 2003 el Sr. Joaquim Salvà Garro, en representació de les dues societats 
presenta un escrit en el que s’indiquen diverses consideracions a tenir en compte pel que fa a 
la tramitació del projecte, que essent relatives a aspectes formals, s’hauran d’informar per part 
de l’assessor jurídic de l’Ajuntament. En qualsevol cas, la permanència d’alguns drets dels 
anteriors propietaris sobre les finques a reparcel·lar (segons informacions verbals que s’han 
rebut és possible que al subsòl encara hi hagi una mina d’aigua en servei), justificaria la 
notificació individualitzada als interessats dins del termini d’informació pública. 

 

Examinat el projecte de reparcel·lació es constata que s’ajusta a la delimitació dels sòls privats i 
públics derivada del planejament vigent, especialment als acords de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessions de 7 de maig i 12 de febrer de 2003, pels quals es va 
aprovar la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar, 
creant la unitat d’actuació UA-3, que correspon a l’àmbit que anteriorment s’anomenava PE-2. 
(publicació al DOGC núm. 3957 de 29 d’agost de 2003). 

 

El detall de les finques resultants és el següent: 
 

Finca resultant superfície propietari 

1 781,71 MANPAD, SL 

2 751,42 ESPAIS ORDENATS, SL 

1-2 559,01 Ob Rem 1-2 

3 1025,66 ESPAIS ORDENATS, SL 

4 898,61 MANPAD, SL 

3-4 392,89 Ob Rem 3-4 

5 1000,37 MANPAD, SL 

6 784,12 ESPAIS ORDENATS, SL 

7 976,72 MANPAD, SL 

8 815,16 MANPAD, SL 
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9 804,09 MANPAD, SL 

10 1277,64 ESPAIS ORDENATS, SL 

11 1831,49 Viari Ajuntament 

12 222,68 Viari Ajuntament 

13 8793,68 Zona verda Ajuntament 

 20915,25  
 

 
A la descripció de les finques resultants no apareix cap càrrega procedent de les finques 
aportades, si bé als certificats de domini i càrregues emès pel registrador de la propietat 
consten diverses afeccions de caràcter fiscal i dues servituds de pas. 
El projecte no justifica l’extinció de les càrregues, les primeres mitjançant la seva liquidació i les 
servituds de pas per la seva substitució pels nous vials de caràcter públic. En conseqüència 
s’informa favorablement l’aprovació del projecte de reparcel·lació, amb les següents condicions: 

1.   La finalització efectiva de l’expedient per l’adjudicació del contracte de compravenda 
del dret de crèdit equivalent a 500 m2 a l’empresa ESPAIS ORDENATS SOCIEDAD 
LIMITADA. 

 

2.   La incorporació de la justificació de la desaparició de les càrregues que gravaven les 
finques aportades. 

 

3. Si durant el període d’informació pública es produeix l’aprovació del projecte 
d’urbanització en tràmit i d’aquesta aprovació se’n deriva un increment de les despeses 
previstes d’urbanització, s’haurien de modificar les quantitats relatives al compte de 
liquidació provisional. 

Pel que fa a les taxes aplicables, d’acord amb l’epígraf 1.8. de l’annex de tarifes de l’ordenança 
fiscal núm. 20, es considera un import de 65,27 € per parcel·la resultant, amb un total de 12 x 
65,27 € = 783,24 €.” 

 
Atès l’informe del secretari de data 2 d’octubre de 2003, el contingut del qual és: 

 
“Primer.- De l’anàlisi del projecte se’n desprèn: 

 
a)  es  tracta  d’una  UA  la  propietat  del  sòl  de  la  qual recau íntegrament en les societats 
MANPAD SL, i ESPAIS ORDENATS SL, però no en proindivís. Mentre la finca núm. 1 de les 
aportades (1258) és de la titularitat d’ESPAIS ORDENATS, SL, de les finques núm. 2 (7769) i 3 
(8691) n’és titular MANPAD, SL. En els termes de l’article 124.2.b) LUC la constitució de la 
junta de compensació no és obligatòria, si així ho acorda l’ajuntament de forma expressa amb 
ocasió de l’aprovació inicial del projecte. 

 
b) com posa de manifest l’arquitecte municipal, a les finques de resultat no s’arrosseguen les 
càrregues de les inicials. En el primer cas (finca 1258) han de subsistir les autoliquidacions. En 
el segon (finca 7769) ha de subsistir l’autoliquidació i, en canvi, la servitud de pas és de 
suposar que podrà extingir-se, per haver de tenir totes les finques de resultat, d’acord amb els 
paràmetres urbanístics a l’ús, accés a vial públic. En el tercer cas (finca 8691) han de subsistir 
les autoliquidacions i podrà extingir-se la servitud de pas per les mateixes raons. 
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c) pel que fa a la finalització efectiva de l’adjudicació de la compravenda corresponent al dret 
de crèdit equivalent a 500 m2, val a dir que per acord de la comissió de govern de data 9.9.03, 
s’adjudicà a ESPAIS ORDENATS, S.L. mitjançant subhasta pública, la qual fou notificada a la 
DGAL el 5 d’agost de 2003. 

 
Segon.- Quant a la tramitació dels instruments de gestió urbanística, i aquest n’és un, cal estar 
als postulats de l’article 113 LUC, segons el qual: 

 
a) l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, així com la definitiva, correspon a 
l’Ajuntament. L’òrgan competent és l’Alcaldia, si bé res impedeix la seva delegació en la 
Comissió de Govern, com és el cas, puix que així ho determina l’article 21.1.j) LBRL 
(instruments de gestió). Al respecte cal fer constar que l’alcalde mitjançant Decret 40/2003, de 
17 de juny, delegà aquesta competència en la comissió de govern. 

 
b) entre l’aprovació inicial i la definitiva el projecte s’ha de sotmetre a informació pública pel 
termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència als interessats, amb citació personal. 

 
c) la notificació de l’acord d’aprovació definitiva (que també correspon a l’Alcaldia, en els 
termes al·ludits) s’ha de produir en el termini de dos mesos des de l’acabament del termini 
d’informació pública. En cas contrari s’entén que el projecte ha quedat denegat per silenci 
administratiu. 

 
Tercer.-   L’article 172 RGU estableix la documentació que ha de contenir el projecte de 
compensació, i el 115 estableix que es formalitzarà en escriptura pública quan es tracti d’una 
reparcel·lació voluntària. Ambdós articles, entenem, són d’aplicació supletòria a la LUC que, pel 
demés, declara expressament en el seu article  122.2 la necessitat de la presentació de 
l’escriptura pública, juntament amb la certificació del secretari de l’aprovació definitiva, quan es 
tracta, com és el cas, d’una reparcel·lació voluntària. El projecte de reparcel·lació reuneix totes 
les determinacions legalment exigibles (descripció de les propietats antigues, de les resultants, 
localització dels sòls de cessió i compensacions en metàl·lic pels excessos i diferències). 
L’al·ludida certificació  haurà  de  fer  constar  que  l’instrument  equidistributiu,  ultra  haver-se 
aprovat definitivament, és ferm en via administrativa (art. 113.1 RGU) per no haver-se formulat 
recursos de reposició en temps i forma contra el mateix. Considera el qui subscriu legalment 
aplicables els invocats articles, en els termes del 149.3 CE. 

 
En els termes procedimentals al·ludits i salvant les formalitats de l’instrument 
d’equidistribució també avantdites, s’informa favorablement l’aprovació inicial del referit 
projecte de reparcel·lació per compensació bàsica.” 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2003, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent: 

 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació per compensació bàsica de la 
Unitat d’Actuació UA-3 “Ronda Doctor Anglès” antic PE-2, presentat pel senyor Joaquim 
Salvà en representació de MANPAD SL i ESPAIS ORDENATS SL, redactat per l’arquitecte 
Ricard Pérez Gòmez, tot declarant expressament la no necessitat de constituir junta de 
compensació. 

 
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període d’un mes, 
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOP, en el 
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DOGC, en el diari Avui i en el tauler d’edictes de la casa consistorial, als efectes d’al.legacions i 
reclamacions sobre el projecte, 

 
TERCER.-  Comunicar  individualment  el  present  acord  a  tots  el  interessats  que  es 
contemplen en el projecte de reparcel.lació, amb citació personal. 

 
QUART.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de set-cents vuitanta-tres euros amb 
vint-i-quatre cèntims (783,24 €).” 

 
Atès que durant el termini d’informació pública s’han presentat una sèrie d’al.legacions 
al projecte de reparcel.lació. 

 
Atès que el senyor Joaquim Salvà i Garro ha presentat en data 4 de desembre de 
2004, un escrit recollint les al.legacions presentades i demanant que es procedeixi a 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació. 

 
Atès que el senyor Ricard Pérez Gòmez, arquitecte redactor del projecte, presenta en 
data 24 de febrer de 2004,  les modificacions proposades i consensuades una vegada 
vistes les al.legacions als efectes de l’aprovació definitiva del projecte. 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 25 de febrer de 2004, el contingut del 
qual és: 

 
“Antecedents: 
La Comissió de Govern en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2003, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 

 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació per compensació bàsica de la Unitat 
d’Actuació UA-3 “Ronda Doctor Anglès” antic PE-2, presentat pel senyor Joaquim Salvà en 
representació de MANPAD SL i ESPAIS ORDENATS SL, redactat per l’arquitecte Ricard Pérez 
Gòmez, tot declarant expressament la no necessitat de constituir junta de compensació. 

 
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període d’un mes, 
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOP, en el 
DOGC, en el diari Avui i en el tauler d’edictes de la casa consistorial, als efectes d’al.legacions i 
reclamacions sobre el projecte (…). 

 
Durant   el   termini   d’informació   pública   s’han   presentat   5   al.legacions   al   projecte  de 
reparcel.lació. 

 
El senyor Joaquim Salvà i Garro ha presentat en data 4 de desembre de 2004, un escrit 
recollint les al.legacions presentades i demanant que es procedeixi a l’aprovació definitiva del 
projecte de reparcel.lació. 

 
El senyor Ricard Pérez Gòmez, arquitecte redactor del projecte, presenta en data 24 de febrer 
de 2004,  les modificacions proposades i consensuades una vegada vistes les al.legacions als 
efectes de l’aprovació definitiva del projecte. 

 
Examinada la documentació assenyalada i en resposta al contingut tècnic, s’emet el següent 
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INFORME: 
Durant el termini d’exposició al públic del Projecte s’han presentat un total de cinc al·legacions. 

 

1. La primera, presentada per Maria Coll Pla, amb núm. registre d’entrada 5653 i data: 20 
de novembre de 2003 

 
Demana: que es mantinguin les circumstàncies de conservació i manteniment d’una mina 
d’aigües existent que abasta a les finques núm.xx del carrer Mas Feliu, i que se’ls comuniqui on 
està previst l’accés a la seva finca, situada en el límit nord de l’àmbit, segons plànol aportat. 

 
S’accepta parcialment 
El projecte d’urbanització, ja aprovat, preveu el manteniment del pou de registre de la mina. El 
plànol 3/4 del projecte de reparcel·lació reflexa el pou de registre de la mina situat a la cruïlla de 
la perllongació del C/ Santa Llúcia  i del C/ Vicens Rucosa. De tota manera, la servitut no figura 
inscrita en el registre de la propietat com a càrrega real I, per tant, no es trasllada a la finca de 
resultat. No obstant, caldrà tenir-ho present el moment de la concessió de llicències d’obra. 

 
Pel que fa a l’accés previst per a la finca assenyalada s’informa que el tècnic redactor del 
document ha presentat una modificació del Projecte d’urbanització de manera que es permeti 
l’accés a les finques agrícoles existents en el límit de l’àmbit. Dit accés es produirà a través 
d’un vial ja previst discorre per al límit nord de l’àmbit i que enllaçarà per una banda amb el 
camí existent en la zona dels dipòsits, que s’acondicionarà, i per l’altra a un proposat de nou 
que forma part dels recorreguts proposats per a la zona verda. Aquesta modificació s’incorpora 
també al Projecte d’urbanització. 

2. La segona presentada pels senyors FPB  i TPB, amb núm. registre d’entrada:5685 i data 
24 de novembre de 2003 

 

Demana : Rectificació del projecte de reparcel·lació en el sentit de considerar-los part 
interessada en el procediment. Solucionar el dret de pas existent certificant l’existència del 
mateix. Que se’ls eximeixi de la responsabilitat de les aigües pluvials. 

 

S’accepta parcialment l’al·legació en el sentit de reconeixer el dret de pas i proposar la 
modificació de la vialitat de manera que es possibiliti l’accés a dites finques. 

 

Com a possibles afectats se’ls tindrà com a interessats en l’expedient. 
 

Pel que fa a la servitud de pas s’informa que el tècnic redactor del document ha presentat una 
modificació  del  Projecte  d’urbanització  de  manera  que  es  permeti  l’accés  a  les  finques 
agrícoles existents en el límit de l’àmbit. Dit accés es produirà a través d’un vial ja previst 
discorre per al límit nord de l’àmbit i que enllaçarà per una banda amb el camí existent en la 
zona dels dipòsits, que s’acondicionarà, i per l’altra a un proposat de nou que forma part dels 
recorreguts proposats per a la zona verda. Aquesta modificació s’incorpora també al Projecte 
d’urbanització. 

 

Pel que fa a les aigües pluvials el Projecte d’urbanització en preveu la recollida, de tota manera 
respecte del nou vial incorporat   es proposarà   comunicar al President de la Junta de 
Compensació que es consideri, en el decurs de l’execució de les obres d’urbanització, introduir 
mesures correctores, si s’escau, per acabar de reconduir les aigües superficials que provenen 
de la finca propietat dels germans Puigverd. 

 
3. La tercera, presentada pel senyor JVC, amb núm. registre d’entrada:5743 i data 27 de 
novembre de 2003. 
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Demana: Que es tinguin en compte els accessos a les finques rústiques i el desguassos de les 
aigües pluvials que provenen de les finques que limiten amb el sector. 

 
S’accepta parcialment l’al·legació. 
La present al·legació és similar al contingut de la que han presentat els germans Puigverd. Tal 
com ja s’ha indicat, pel que fa a la servitud de pas, el tècnic redactor del document ha presentat 
una modificació del Projecte d’urbanització de manera que es permeti l’accés a les finques 
agrícoles existents en el límit de l’àmbit. Dit accés es produirà a través d’un vial ja previst 
discorre per al límit nord de l’àmbit i que enllaçarà per una banda amb el camí existent en la 
zona dels dipòsits, que s’acondicionarà, i per l’altra a un proposat de nou que forma part dels 
recorreguts proposats per a la zona verda. Aquesta modificació s’incorpora també al Projecte 
d’urbanització. 
Pel que fa a les aigües pluvials el Projecte d’urbanització en preveu la recollida, de tota manera 
respecte del nou vial incorporat   es proposarà   comunicar al President de la Junta de 
Compensació que es consideri, en el decurs de l’execució de les obres d’urbanització introduir 
mesures correctores, si s’escau, per acabar de reconduir les aigües superficials que provenen 
de les finques aigües amunt. 

 
4.  La quarta, presentada per la senyora IGR, amb núm. registre d’entrada:5760 i data 27 de 

novembre de 2003. 
 
 
Demana : Que es tinguin en compte els accessos a les finques rústiques i es mantingui la 
servitud de pas en les finques adjudicades. 

 
S’accepta parcialment l’al·legació. 
La present al·legació és similar al contingut de la que han presentat altres propietaris de les 
finques rústiques contigües. Tal com ja s’ha indicat, pel que fa a la servitud de pas, el tècnic 
redactor del document ha presentat una modificació del Projecte d’urbanització de manera que 
es permeti l’accés a les finques agrícoles existents en el límit de l’àmbit. Dit accés es produirà a 
través d’un vial ja previst discorre per al límit nord de l’àmbit i que enllaçarà per una banda amb 
el camí existent en la zona dels dipòsits, que s’acondicionarà, i per l’altra a un proposat de nou 
que forma part dels recorreguts proposats per a la zona verda. Aquesta modificació s’incorpora 
també al Projecte d’urbanització. 

 

5.   La  cinquena,  presentada  per  la  senyora  MAP  (Comunitat  de propietaris de l’edifici 
C/ Santa Llúcia xx), amb núm. registre d’entrada:5778 i data 28 de novembre de 2003. 

 
Demana: Que s’obri un carrer per vehicles a la part posterior de l’edifici de la comunitat. 

 
Tot i que procedeix desestimar formalment l’al·legació, es dóna plena satisfacció a les 
determinacions que de la mateixa es deriven. 
La present al·legació és aliena als objectius d’un projecte de reparcel·lació. Tot i això cal 
esmentar que com a conseqüència dels canvis proposats en el Projecte d’urbanització en 
resposta a vàries de les al·legacions proposades s’acondicionarà el referit camí per a permetre 
el pas eventual de vehicles tal com la sol·licitud demana. 

 
Considerant tot l’exposat s’estima que es pot procedir a l’aprovació definitiva del Projecte 
de reparcel·lació de la Unitat d’actuació núm. 3 i que es pot procedir a una nova aprovació, 
també amb caràcter definitiu, del Projecte d’Urbanització del mateix àmbit incorporant la 
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nova  documentació  presentada  ja  que  com  a  modificació  poc  substancial  no  ha  de 
comportar tràmit d’informació pública, 

 

Vist l’informe de secretaria que es transcriu a continuació: 

“Primer.- Pel que fa a les al·legacions presentades per: 

a)   Maria Coll Pla, amb número registre d’entrada 5653/03, de 20 de novembre. 
b)   Francesc i Teresa Puigverd Borrell, registre 5685/03, de 24 de novembre 
c)   Josep Vaqué i Catà, amb número registre 5743/03, de 27 de novembre 
d)   Inés Gabarró i Rusiñol, amb número registre 5760/03, de 27 de novembre. 

 
es té per reproduït el contingut íntegre de l’informe de l’arquitecte municipal de data d’avui, que 
dóna resposta a la totalitat de qüestions formulades pels interessats. Com ja esmenta 
l’arquitecte municipal en el seu informe, el tècnic redactor del document ha presentat una 
modificació  del  projecte  d’urbanització  que  permet  l’accés  rodat  a  les  finques  agrícoles 
existents en el límit de l’àmbit, a través d’un camí que enllaçarà per una banda amb el camí 
existent en la zona dels dipòsits, que es condicionarà, i per l’altra amb el que es proposa que 
transcorri pel parc urbà, modificació que s’incorpora al projecte d’urbanització. Procedeix, en 
conseqüència, estimar parcialment aquestes al·legacions, en els termes d’aquell informe, que 
també dóna satisfacció a les pretensions relatives a la recollida d’aigües pluvials previstes en el 
projecte d’urbanització. 

 
Cal afegir, encara que no es nega la seva condició d’interessats en el procediment, des del 
moment que les seves al·legacions són tingudes en compte. D’altra banda, en el punt 8 de la 
memòria del projecte de reparcel·lació, titulat “interessats en la reparcel·lació”, queda aquest 
interès acreditat en qualitat de propietaris confrontants al polígon, com és de veure del propi 
document. 

 
Segon.- Ultra això, respecte a l’al·legació presentada per la Sra. MCP cal afegir que, pel que fa 
a la mina d’aigua preexistent, es reitera el que diu el tècnic municipal en el seu informe, això és, 
que el projecte d’urbanització, ja aprovat, preveu el manteniment del pou de registre de la mina. 
El plànol 3/4 del projecte de reparcel·lació reflexa el pou de registre de la mina situat a la 
cruïlla de la perllongació del C/ Santa Llúcia  i del C/ Vicens Rucosa. De tota manera, la 
servitut no figura inscrita en el registre de la propietat com a càrrega real I, per tant, no es 
trasllada a la finca de resultat. No obstant, caldrà tenir-ho present el moment de la concessió de 
llicències d’obra. 

 
Tercer.- Pel que fa a l’al·legació formulada per la Sra. MAP, com administradora de la 
comunitat de propietaris de l’edifici del carrer Santa Llúcia, xx, tot i que és aliena al contingut 
del projecte de reparcel·lació i, en conseqüència, procedeix desestimar-la, val a dir que, sense 
proposar-s’ho, es dóna completa satisfacció a la mateixa pel sol fet de modificar-se el projecte 
d’urbanització, modificació que no solament permet l’accés rodat a les finques agrícoles 
existents en el límit de l’àmbit, sinó que, així mateix, possibilita l’accés rodat per la part posterior 
d’aquest edifici”. 

 
Atès allò que es disposa a l’article 113 i succesius de la Llei 2/2002 de 14 de març de 
2002 d’urbanisme, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Estimar parcialment les al.legacions presentades per la senyora MCP; els 
senyors F i T PB; el senyor JVC i la senyora IBR, en e,s termes dels anteriors informes 
tècnic i jurídic. 

 
SEGON.-   Desestimar   íntegrament   l’al.legació   presentada   per   la   senyora   
MAP, com administradora de la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer Santa 
Llúcia, xx, tot i que es dóna plena satisfacció a les seves al·legacions de manera 
indirecta i en els termes ja vistos. 

 
TERCER.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació 
UA-3 “Ronda Doctor Anglés” presentat per les societats MANPAD S.L. i ESPAIS 
ORDENATS S.L. i redactat per l’arquitecte Ricard Pérez Gòmez, incorporant les 
al·legacions presentades i estimades, exposades a l’apartat primer del present acord. 

 
QUART.- Trametre l’expedient administratiu i projecte tècnic a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona pel seu coneixement. 

 
CINQUÈ.- Que les noves determinacions del projecte de reparcel.lació s’incorporin al 
projecte d’urbanització del sector aprovat definitivament en data 10 de desembre de 
2003, tot modificant-se puntualment el document aprovat definitivament, obviant un 
nou tràmit d’informació pública ja que al no tractar-se de modificacions substancials no 
el requereixen, i  disposar la seva remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme als 
efectes del seu assabentat. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 853 
al 863 de la relació núm. 6/04 del pressupost ordinari, segons la relació adjunta. 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2003, prorrogat pel 2004, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 6/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 15.093,15 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 
DE GENER A 15 DE FEBRER DE 2004 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de gener fins al 15 de febrer de 2004 
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Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2003 prorrogat per a l’any 2004 hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat 
amb la proposta de les regidories d’Hisenda i de Règim Interior, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil dos-cents tretze euros amb onze 
cèntims (9.213,11 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de  gener a 15 de 
febrer de 2004. 

 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents vuit euros amb noranta-set 
cèntims (1.208,97 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local, durant el mes de gener de 2004. Remunerar, així mateix, fins a la 
quantitat de cinc euros amb tretze cèntims (5,13 €), corresponents als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la brigada d’Obres i Serveis, des del 15 de gener a 15 de 
febrer de 2004. 

 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents seixanta-set euros amb quatre 
cèntims (367,04 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de gener de l’any 2004. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2003, prorrogat per a l’any 2004. 

 
6.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET 2004 EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, 
ESPORTIU, DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE 
ANÀLEG 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització, 
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar sobre la taula aquest 
punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 

 
7.- PROPOSTA RESOLUCIÓ SANCIONADORA EXPEDIENTS SANCIONADORS 
TRÀNSIT 

 
Vistes les denúncies formulades pels agents de la Policia Local de Canet de Mar, que 
comencen amb el  núm. d’expedient 053834 i  finalitzen amb el  núm. d’expedient 
055134. 

 
Atès que en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent a la notificació del 
butlletí  de   denúncia  s’han  presentat  diferents  escrits  d’al·legacions,  el   núm. 
d’expedient dels quals és el següent: 

 
Núm. Expedient Núm. Expedient Núm. Expedient Núm. Expedient 
053834 0542691 054406 054464 
054494 054503 054792 054879 
054933 054962 054971 054972 
054986 054989 055128 055132 
055133 055134 --------- --------- 

 
Vistos els informes proposta emesos per l’inspector en cap de la Policia Local, 
Instructor de Sancions, aprovat per Decret de data 16/09/03, en els quals es proposen 
estimar i desestimar aquestes al·legacions i que en la seva part dispositiva s’informa: 

 
Expedient 053834  - Sol·licita fotografies i denúncia del gual del que suposadament el 
seu vehicle envaïa Es desestima pels següents motius: En data 04/11/03 la Sra. G va 
presentar al·legacions sobre l’expedient abans esmentat, les quals van ser 
desestimades per la Comissió de Govern de data 10/12/03. 

 
En data 20/01/04 la Sra. G presenta via telegrama un Recurs de Reposició en el que 
informa que ha rebut notificació de l’acord desestimatiu de l’esmentat expedient i que 
es reafirma en les mateixes sol·licitant fotografies i la denúncia del gual que 
suposadament envaïa. 

 
1.- En relació a la sol·licitud de denúncia del gual, s’informa que el dia de la denúncia, 
el 03/08/03 a les 14:37 hores es va rebre trucada en la Comissaria, de la propietària 
del gual núm. 1201, ubicat al C/ Nou, xx comunicant que tenia un vehicle que 
obstaculitzava la sortida del seu gual. 

 
A  les  14:45 hores es  va  presentar la  patrulla de  la  Policia Local al  C/ Nou, xx 
observant i comprovant que el vehicle matrícula B-8366-PX estava estacionat davant 
el núm. xx de l’esmentat carrer obstaculitzant la sortida del gual, motiu pel qual es va 
procedir a denunciar i retirar-lo amb grua. S’ha comprovat que el gual està al corrent 
de pagament. 
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2.- En relació a la sol·licitud de fotografies és de fer constar que no es van fer, però cal 
dir, que el principi de veracitat diu que en tot cas és l’infractor el que ha de demostrar 
que no ha comès la infracció i no l’agent de l’autoritat. 

 
Expedient 0542691 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va deixar el 
vehicle per uns dies durant el seu viatge de noces. Es desestima donat que les 
al·legacions exposades no desvirtuen els fets denunciats, en aplicació a l’article 70.1 
de l’OMC “Vehicles abandonats en via pública, i art. 154.1 de la RGC. 

 
Expedient 054406 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets va 
estacionar un moment al lloc perquè portava una persona gran de 80 anys amb 
alzheimer. S’estima per raons atendibles. 

 
Expedient 054464 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que havia posat 
visiblement la tarja de minusvàlid. S’estima per raons atendibles. 

 
Expedient 054494 –Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va deixar el vehicle 
per uns dies durant el seu viatge de noces. Es desestima donat que el vehicle portava 
controlat un mínim de vint dies sense que ningú el retirés del lloc i amb clars 
símptomes, com pot ser la brutícia en general. 

 
Expedient 054503 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets 
estava treballant a Tarragona. S’estima donat que existeix error de forma en la 
transcripció de la matrícula, donat que el vehicle denunciat va ser un Volkswagen Golf i 
no un Audi3. 

 
Expedient 054792 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va deixar el vehicle 
al lloc per realitzar unes feines de càrrega i descàrrega a l’empresa T.E. Lloveras per 
manca d’espai al gual 867 corresponent a la zona de càrrega i descàrrega de 
l’esmentada empresa. Es desestima donat que en el moment de la infracció no es va 
observar cap tipus de moviment en la zona que manifesta l’interessat i el vehicle no 
portava cap tipus d’indicatiu comercial. 

 
Expedient 054879 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va estacionar al 
lloc per ser col·laborador de Ràdio Canet. Es desestima donat que si que és cert que 
hi havia una tarja de vehicle autoritzat, la qual era fotocòpia i no vàlida per estacionar 
al lloc. 

 
Expedient 054933 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va estacionar en 
sentit  oposat  a  la  marxa  perquè  al  lloc  no  hi  cap  senyal  que  ho  impedeixi. Es 
desestima donat que a la intersecció del carrer Castañer amb carrer Ample hi ha un 
senyal de direcció obligatòria cap a l’esquerra, la qual no va obeir, conduint en sentit 
oposat al de la marxa i estacionant el vehicle en el cantó dret del carrer a uns 8 
metres. 
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Expedient 054962 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que amb motiu de la 
seva professió, taxador d’habitatges, ha d’anar contínuament d’un lloc a l’altre. Es 
desestima donat que el dia dels fets el vehicle estava estacionat dins de la calçada de 
la plaça Macià juntament amb 5 vehicles més dificultant la circulació. Que l’agent 
denunciant va estar un temps superior a 5 minuts per dinamitzar la zona i el denunciat 
en cap moment va aparèixer. 

 
Expedient 054971 –Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va estacionar al lloc 
per haver d’anar un moment a cobrar un rebut i té malament la cadera. Es desestima 
donat que el ciclomotor estava estacionat en mig de la calçada impedint el pas. Que 
l’agent amb el vehicle policial va esperar un minut de rellotge abans de fer servir el 
clàxon, moment que el conductor del ciclomotor va sortir de la botiga, però va tornar a 
entrar fent cas omís. L’agent el va informar que tenia un estacionament a 20 metres 
sense molestar a ningú, al que el Sr. S va respondre que ell havia de fer la seva feina. 

 
Expedient 054972 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que no va ser una 
conducció temerària sinó per evitar un xoc amb el ciclomotor que tenia davant. Es 
desestima  donat  que  el  dia  dels  fets  l’agent  va  observar  com  el  denunciat  va 
incorporar-se  a  la  Riera  Gavarra  des  del  carrer  Comediants  a  una  velocitat 
inapropiada, fent derrapades dins de la mateixa riera i no havent respectat el pas de 
vianants, on hi havia unes senyores per passar. 

 
Expedient 054986 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que va estacionar al 
lloc perquè acompanyava a una persona amb dificultats per caminar amb normalitat. 
Es desestima donat que el vehicle estava estacionat en un lloc on estava senyalitzat 
amb senyal circumstancial i que en quant als documents que aporta no justifiquen els 
fets al·legats perquè són des de fa dos anys. 

 
Expedient 054989 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets va 
estacionar al lloc perquè no es trobava bé. Es desestima donat que el vehicle estava 
estacionat en un lloc de càrrega i descàrrega i l’agent va rebre queixes dels usuaris 
autoritzats. 

 
Expedient 055128 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets el 
vehicle estava estacionat en el recinte de Renfe. Es desestima donat que el vehicle 
estava estacionat sobre la vorera en un lloc on hi ha una tanca que va haver de treure. 
Que la tanca és propietat de l’Ajuntament i està de protecció dels usuaris que circulen 
per la vorera “vianants” i no és una tanca de posar i treure per l’accés de vehicles. 

 
Expedient 055132 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el dia dels fets el 
vehicle va estar estacionat al lloc solament 5 minuts. Es desestima donat que el 
vehicle estava estacionat just davant la casa on va anar a fer una visita i 10 metres 
més endavant hi havia lloc per estacionar fins a 7 cotxes. 
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Expedient 055133 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el senyal de 
prohibit estacionar no era prou visible i no el van percebre. Es desestima donat que el 
lloc havia estat senyalitzat amb senyals circumstancials amb prou antelació, que es va 
aixecar acta amb els vehicles estacionats i el denunciat no hi consta a la mateixa. 

 
Expedient 055134 – Sol·licita li sigui retirada la denúncia donat que el senyal 
circumstancial amb restricció d’estacionament va ésser situat en una localització amb 
visibilitat insuficient. Es desestima donat que el lloc havia estat senyalitzat amb senyals 
circumstancials amb l’antelació reglamentària, que es va aixecar acta amb els vehicles 
estacionats i el denunciat no hi consta a la mateixa. 

 
Vist allò que es disposa als art. 10 i concordants del Reglament del procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
aprovat per Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, així com l’article 13.2 del Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, a proposta de l’inspector en cap de la Policia Local, 
com a instructor de sancions, de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Estimar els escrits d’al·legacions i, per tant, deixar sense efecte, els 
expedients sancionadors incoats, corresponents a les denúncies següents dels agents 
de la Policia Local de Canet de Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
054406 30,05 054464 30,05 
054503 30,05 --------- ------- 

 
SEGON.- Desestimar els escrits d’al·legacions i, per tant, sancionar amb una multa 
pecuniària d’acord amb el quadre de sancions, els expedients sancionadors incoats, 
corresponents a les denúncies següents dels agents de la Policia Local de Canet de 
Mar: 

 
Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
0542691 30,05 054494 30,05 
054792 30,05 054879 30,05 
054933 60,10 054962 30,05 
054971 96,16 054972 72,12 
054986 30,05 054989 30,05 
055128 30,05 055132 30,05 
055133 30,05 055134 30,05 

 
TERCER.- Desestimar els Recursos de Reposició i, per tant, sancionar amb una multa 
pecuniària d’acord amb el quadre de sancions, els expedients sancionadors incoats, 
corresponents a les denúncies següents dels agents de la Policia Local de Canet de 
Mar: 
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Núm. Expedient Import Sanció € Núm. Expedient Import Sanció € 
053834 30,05 -------------- -------------- 

 
QUART.- Trametre els expedients sancionadors corresponents a les denúncies per les 
quals no s’han presentat al·legacions o que han estat desestimades a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona a l’objecte que es procedeixi al cobrament de les sancions en 
la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL DE FUNCIONAMENT 
GARATGE PRIVAT AL CARRER MAS FELIU xx 

 
Atès que en data 13 d’agost de 2002 la comissió de govern en sessió de data 13 
d’agost  de  2002  va  acordar  concedir  a  Construcciones  Boneta  SL,  la  llicència 
ambiental municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat de garatge privat ubicada al 
carrer Mas Feliu número xx d’aquest municipi. 

 
Atès que en data 18/11/03 es rep en aquest ajuntament certificat final conforme 
l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i s’han adoptat totes i cadascuna de les mesures 
correctores imposades, signat per tècnic competent i visat pel corresponent col.legi 
oficial 

 
Vista l’acta de comprovació, subscrita pel Tècnic Municipal, en data 15 de desembre 
de 2003, i, de conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora   de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i 
instal.lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de setembre de 
1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 2000, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat de garatge privat sol.licitada per  l’empresa 
Construcciones Boneta a ubicar al carrer Mas Feliu  número xx, d’aquesta població al 
haver-se complert els requisits i adoptar les mesures correctores adequades. 

 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre anys, i a 
revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat, cada vuit anys. 

 
TERCER.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal que 
qualsevol interessat pugui formular-ne les al.legacions que estimi pertinents. 

 
QUART.- Comunicar aquesta resolució a la Ponència Ambiental Comarcal. 
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9.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot  seguit,  els  regidors  procedeixen  a  preguntar-se  mútuament  sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas I Rius 


