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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 
DE JULIOL DE 2005 

 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.24 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores Joan 
Fuentes Albareda 
Francesc Martín Casares 

 
S’EXCUSEN D’ASSISTIR-HI 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
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 llicències d’obres 
3)  Transmissió de llicències d’obres 
4)  Aprovació del conveni entre els ajuntaments de Sant Cebrià i Canet de Mar per 

a una franja de protecció de terrenys per a la prevenció d’incendis forestals 
5)  Complement mesures correctores de l’OGAU de la llicència d’activitat d’una 

explotació bovina a la finca “Francesc Campeny” 
6)  Aprovació relació de despeses 
7)  Aprovació de la retenció de crèdits 
8)  Reconeixement extrajudicial factures 
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9)  Atorgament subvencions a entitats locals 
10) Aprovació liquidació taxes ocupació via pública 1r trimestre any 2005 
11) Aprovació TAD 02/05 taules d’avaluació documental (TAD) en l’arxiu de gestió 

de recursos humans 
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12) Determinació dues festes locals any 2006 
13) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 de 
juny de 2005 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 AL SENYOR LMM PER A LA 
REHABILITACIÓ D’EDIFICI DESTINAT A DOS HABITATGES AL CARRER VALL 
NÚMERO xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor LMM en nom i representació d’ell mateix, amb 
la qual sol.licita llicència d’obres per a la rehabilitació d’edifici destinat a dos habitatges 
al carrer Vall número xx. 

 
Vista la nova documentació presentada pel senyor LMM acompanyant plànols 
modificats de conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal. 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 23 de maig de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, és constata que es tracta d’una modificació del 
projecte presentat anteriorment, aquesta vegada, realitzat per un tècnic superior. S’aporta amb 
ell documentació acreditativa del compromís d’adquisició de la plaça d’aparcament exigida. 
Respecte a la resta d’esmenes realitzades: 

 
- Tot i que al plànol de sanejament (8) es grafia una xarxa d’aigües separativa (tal i 

com exigeix la normativa municipal), a la memòria encara consta que la xarxa serà 
unitària. En tot cas, en el moment que s’atorgui la llicència sempre quedarà 
condicionada a l’evacuació separativa de les aigües pluvials. 

- Es justifica el color terrós clar o blanc de la façana principal. 
- S’ha ampliat l’accés a la sala d’estar de la planta primera. 
- Es presenten els plànols d’instal·lacions i fusteria. 
- S’aporta fitxa d’acompliment del decret d’habitabilitat. 

 
Per tant, únicament queda per resoldre l’ocupació que representen les escales d’accés al pati 
des de la primera planta. Tal com ja s’havia esmenat amb l’informe anterior és necessària la 
conformitat de la propietat veïna o separar-se 1 m del límit de la propietat.” 

 
Atès que el senyor LMM ha formalitzat davant l’Ajuntament el compromís d’adquisició 
de places d’aparcament a l’aparcament subterrani a ubicar a la Riera Gavarra número 
xx. 
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Atès que el veí colindant, l’entitat Inmocanet S.L. mitjançant escrit presentat en data 6 
de juny de 2005, ha donat la seva conformitat respecte a l’ocupació de l’escala d’accés 
al pati amb una sèrie de condicions. 

 
Vist el nou informe emès per l’arquitecta municipal de data 17 de juny de 2005, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que es tracta d’una carta de conformitat 
de l’administrador de INMOCANET, que es presenta com a societat propietària de l’immoble 
situat al carrer Vall xx. Aquesta propietat posa una sèrie de condicions que són indispensables 
per a realitzar l’ocupació que representen les escales d’accés al pati des de la planta primera a 
la finca del carrer Vall xx: 

 
- Qualsevol obra que s’hagi de realitzar a la mitgera veïnal anirà exclusivament a 

càrrec de la propietat del carrer vall núm.xx, així com les mesures de seguretat que 
això origini. 

- Si ha d’efectuar-se alguna obra a la mitgera mencionada l’han de realitzar durant el 
mes de juny d’aquest any (2005). 

- En cap cas i des de qualsevol punt de l’escala que es construeixi s’ha de veure 
l’interior dels habitatges del carrer Vall núm.xx. 

 
Per tot l’esmentat s’informa favorablement la llicència de referència condicionada a acomplir 
amb tots els requisits realitzats per Inmocanet i a la realització d’una evacuació separativa de 
les aigües pluvials tal i com estableix la normativa municipal.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 30 de juny de 2005. 

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 LMM per a la rehabilitació d’edifici 
destinat a dos habitatges al carrer Vall número xx, d’acord al projecte modificat de 
l’arquitecte Lluís Roig Modron, 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 a l’arquitecta municipal. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-un cèntims (1.856,21 €); 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent onze euros amb vuitanta-set cèntims 
(111,89 €) i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els bens 
municipals la quantitat de nou-cents vint-i-vuit euros amb deu cèntims (928,10 €). 
Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera 
ocupació d’edificis. 

 
TERCER.-  De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
resta condicionada a acomplir amb tots els requisits demanats per Inmocanet i a la 
realització d’una evacuació separativa de les aigües pluvials i tal com estableix la 
normativa municipal. 

 
2.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ALS SENYORS JGP I FGP PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES AL SOLAR 
UBICAT AL CARRER DRASSANES DEL PLA NÚMERO xx. 

 
Vista la instància presentada pels senyors JGP i FGP en data 4 de gener de 2005, en 
nom i representació d’ells mateixos, amb la qual sol.liciten llicència d’obres per a la 
construcció de sis habitatges unifamiliares entre mitgeres al solar ubicat al carrer 
Drassanes número xx. 

 
Vista la nova documentació presentada en data 8 d’abril d’enguany per l’arquitecte 
David Sainz,   fent esmenes al projecte de conformitat amb l’informe de l’arquitecta 
municipal. 

 
Atès que l’arquitecte municipal en data 25 de maig de 2005, ha emès un informe el 
contingut del qual és: 

 
“Comprovada la documentació referent al Projecte bàsic de construcció d’edifici d’habitatges 
entre mitgeres, la documentació aportada en registre d’entrada de 8 d’abril de 2005, i com a 
complement de l’informe emès per l’arquitecte Alba Farré Nàcher s’emèt el següent informe: 

 
El projecte presentat no s’adapta a la qualificació urbanística   del solar. La qualificació 
urbanística de la zona és d’ordenacions en banda en filera ( 2c10). L’article 35.1 de les Normes 
Subsidiàries especifica que aquesta subzona correspon a les bandes edificades de cases 
unifamiliars en filera, que mantenen de manera inequívoca les constants tipològiques i la 
relació casa-parcel·la. Per altra banda, el front mínim de parcel·la és de 5,60 m, si el projecte 
abasta un solar amb una façana de 20,98 m, la seva densitat màxima resultant és de 3 
habitatges i no dels 6 proposats”. 

 
Vist el nou projecte presentat en data 17 de juny de 2005 per l’arquitecte David Sainz, 
adequant la construcció als paràmetres urbanístics contemplats a l’informe de 
l’arquitecte municipal. 

 
Vist el nou escrit presentat per l’arquitecte David Sainz de data 27 de  juny d’enguany, 
deixant constància que la part d’obra inclosa en la franja d’afectació de Costes, queda 
subjecte a l’aprovació del projecte per part d’aquest organisme. 
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Atès que l’arquitecta en data 6 de juliol d’enguany ha emès un nou informe el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que s’ha modificat el projecte en la seva 
totalitat per tal d’ajustar-lo als paràmetres que estableixen les Normes Subsidiàries 
Urbanístiques de Canet de Mar. 

 
El nou projecte s’ajusta de forma general als paràmetres establerts per la normativa, pel que fa 
a l’edificació. Per contra, la zona que correspon als patis es troba dins la zona de servitud de 
protecció  de  costes.  Acomplint  amb  la  petició  realitzada  per  la  propietat,  segons  la 
documentació   amb   registre   d’entrada   2005/3426,   la   llicència   queda  condicionada   a 
l’autorització del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que 
s’atorgarà amb subjecció a allò que disposa la Llei de costes i a les Normes que es dictin en el 
seu cas per a la protecció del domini públic. 

 
Tal com s’indica a la documentació entrada amb registre 2005/3426 els balcons tindran una 
alçada lliure de 3,30 m entre la rasant del carrer i la part inferior de la llosa. 

 
Per altra banda, és condició imprescindible la presentació del projecte executiu i la seva 
posterior acceptació per part del Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar abans de 
l’inici de les obres. 

 
A efectes administratius es tindrà en compte que el pressupost d’execució material ha passat 
de 292.277,40 € a 356.880,97 €. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement la documentació revisada sempre i quan es 
compleixi amb totes les condicions exposades anteriorment.” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 6 de juliol de 2005. 

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 JGP i FGP per a la construcció de 
quatre habitatges unifamiliars entre mitgeres al solar ubicat al carrer Drassanes del 
Pla número xx, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte David Sainz Viladecans, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
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llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de catorze mil dos-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims 
(14.275,23 €); per taxes urbanístiques la quantitat de tres mil dos-cents trenta-un euros 
amb setanta-sis cèntims (3.231,76 €); per drets de connexió a clavegueram la quantitat 
de cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €) i en concepte de garantia per respondre 
dels possibles danys en els bens municipals la quantitat de set mil cent trenta-set 
euros amb seixanta-un cèntims (7.137,61 €). Aquesta garantia es retornarà en el 
moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- Comunicar als senyors JGP i FGP que hauran de procedir a liquidar la 
diferència entre la liquidació provisional practicada en data quatre de gener de 2005 i la 
definitiva del present acord. 

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

 
•  A la part d’obra inclosa a la zona d’autorització de Costes caldrà 

l’autorització prèvia del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat, que s’atorgarà amb subjecció a allò que 
disposa la Llei de Costes i a les Normes que es dictin en el seu cas 
per a la protecció del domini públic. 

•  La presentació del projecte executiu i la seva posterior acceptació per 
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar abans de 
l’inici de les obres. 

 
CINQUÈ.- Comunicar als germans Garcia Pujadas que els plànols aportats per la 
concessió de la llicència d’obres hauran de ser signats, donant conformitat a la 
documentació aportada per l’arquitecte autor del projecte. 

 
3.- AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES I MODIFICACIONS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES A L’EDIFICI UBICAT AL 
CARRER SAÜC NÚMERO xx 

 
Atès que la Comissió de Govern de data 2 d’abril de 2003, va concedir llicència 
d’obres  número  12/2003  a  l’entitat  Deleglise  S.L.  per  a  la  construcció  edifici 
plurifamiliar de dos habitatges al carrer Saüc número xx. 

 
Vista la instància presentada en data 11 de febrer de 2005 pel senyor Joaquim Soler, 
en representació de l’entitat Deleglise S.L., demanant un canvi de titularitat de la 
llicència d’obres a nom de Promociones Bombuy S.L. 

 
Vist l’escrit de data 11 de febrer de 2005, presentat pel senyor Marcelino Bombuy en 
representació de Promociones Bombuy S.L., acompanyant plànols modificats de 
l’esmentada obra per a la seva aprovació en el moment de la transmisió de la llicència 
d’obres. 
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Atès que en data 5 d’abril de 2005, el senyor Marcelino Bombuy en representació de 
Promociones Bombuy S.L. presenta novament plànols modificats de conformitat amb 
el requeriment de l’arquitecta municipal. 

 
Vist el nou informe emès per a l’arquitecta de data 20 d’abril de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que queda pendent la creació de dues 
noves places d’aparcament. Les escriptures de compraventa aportades són de places existents 
i no de nova creació. 
Queden subsanades la resta d’esmenes realitzades, doncs s’ha ampliat el pati de la planta 
baixa acomplint així amb el mínim perímetre exigible i amb l’obertura obligatòria de la sala 
d’estar. Pel que queden substituits els plànols núm. 2 i 3”. 

 
Atès que en data 27 de juny de 2005 ha formalitzat davant l’Ajuntament el compromís 
d’adquisició de dues places d’aparcament a l’aparcament subterrani a ubicar a la riera 
Gavarra número 4-14. 

 
Vist el nou informe emès per l’arquitecta municipal de data 28 de juny de 2005, el 
contingut del qual és: 

 
“En data 27 de juny del 2005 es signa un compromís d’adquisició de dues places d’aparcament 
a l’aparcament subterrani a ubicar a la riera Gavarra 4-14 per part del Sr. Marcel·lí Bombuy 
Perich en nom i representació de la societat Promociones Bombuy S.L. Aquesta societat és la 
promotora i sol·licitant de la llicència d’obres del carrer Saüc, xx. L’obligació de crear dues 
places d’aparcament per als dos nous habitatges projectats, en compliment de l’art. 22 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, queda substituïda per l’adquisició 
d’aquestes places. Conseqüentment les places adquirides quedaran vinculades als habitatges 
del carrer Saüc xx no podent-se utilitzar per a la creació d’altres habitatges en llicències 
posteriors.” 

 
Atès que la llicència d’obres és concedeix per un termini de dos anys, termini que ja 
s’ha exhaurit, per la qual cosa es preceptiu que es sol·liciti una pròrroga d’obres abans 
de procedir a la realització de les obres tal i com es disposa a l’article 181 de la LUC i 
article 26.6 de la ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 30 de juny de 2005. 

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. 
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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.- Autoritzar la transmissió de la llicència d’obres número 12/2003 a favor de la 
societat Promociones Bombuy  S.L. per a la construcció d’edifici plurifamiliar de dos 
habitatges al solar ubicat al carrer Saüc número xx, d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu modificat per l’arquitecte Pedro Guillen, amb els condicionaments inherents a 
la llicència d’obres concedida en data 2 d’abril de 2003. 

 
SEGON.- Requerir a la societat Promocions Bombuy S.L. que d’acord amb el que 
disposa l’article 79-d) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, en el 
termini màxim de deu dies ha de procedir a sol.licitar una prórroga de la llicència 
d’obres abans de realitzar qualsevol actuació a l’obra. 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU COL·LABORACIÓ AMB 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA PER A L’EXECUCIÓ FRANGES 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS SECTOR URBANITZACIÓ 
VISTAMAR 

 
L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en aplicació de la Llei 5/2003  de prevenció 
dels incendis forestals, va aprovar el Plànol de delimitació de les franges de protecció 
de les urbanitzacions, i el projecte d’execució de les franges de protecció de la 
Urbanització Vistamar, que inclou terrenys del terme municipal de Canet de Mar. 

 
Atès que l’article 4.6 de l’esmentada llei, preveu que en aquest casos, els municipis 
afectats han de subscriure el corresponent conveni interadministratiu per delimitar els 
mecanismes d’execució forçosa de les obligacions establertes per aquesta llei. 

 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament col.laborar amb l’Ajuntament de Sant Cebrià en 
l’execució  de  les  obligacions  establertes  per  a  la  prevenció  d’incendis  forestals 
inclosos en dita norma. 

 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient de data 21 de juny de 2005, el contingut del 
qual és: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a la l’execució de les franges de protecció contra incendis forestals a la 
urbanització Vistamar de Sant Cebrià de Vallalta, emeto el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- Que s’ha analitzat amb les dades i els plànols del padró rústic de Canet de Mar i del 
plànol enviat per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta de la urbanització de Vistamar quines 
són les parcel·les del municipi de Canet que fan vorera amb l’esmentada urbanització i per tant 
que són objecte de l’execució de la franja de protecció contra els incendis forestals en aplicació 
de la Llei 5/2003 de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
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Segon.- S’adjunta plànol del padró rústic, plànol elaborat pels Serevis Tècnics de Canet de 
Mar, i plànol de la urbanització lliurat per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 

 
Conclusió 

 
El número i les dades del propietari de les parcel·les del municipi de Canet de Mar que van 
vorera amb el perímetre de la urbanització Vistamar són els següents: 

 
• Polígon 4, parcel·la 29: Rosario Garcia Ruiz (Av. Pau de la, 13, 08007). 
• Polígon 4, parcel·la 32: Vicente Miquel Masnou (C/Girona, 98 08095). 
• Pollígon 4, parcel·la 77 i 78: Joan Rovira Fors (C/Abell Baix, 24 08039). 

Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 21 de juny de 2005”. 

Vist l’esborrany del conveni per a la seva formalització, el text del qual és el següent: 
 

“CONVENI INTERADMINISTRATIU  DE COL.LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
FRANGES DE  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS D’URBANITZACIONS EN 
APLICACIÓ DE LA LLEI 5/2003 DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS SENSE CONTINUÏTAT IMMEDIATA AMB LA TRAMA URBANA. 

 
 

Sant Cebrià de Vallalta, 23 de juny de 2005. 
 

El Sr. Joaquim Mas i Rius, Alcalde - President de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, assistit del Secretari de la Corporació, 

 
I el Sr. Jaume Borrell i Puigvert, Alcalde - President de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, assistit del Secretari de la Corporació. 

 
M A N I F E S T E N : 

 
Que el aplicació de la Llei 5/2003 de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, per acord del Ple de 28 d’abril de 2005, ha aprovat 
el Plànol de delimitació de les franges de protecció de les urbanitzacions, que 
inclou  terrenys que es troben en el terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta. 

 
Que per a la seva execució, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, ha aprovat 
el document anomenat “Projecte d’execució de les franges de protecció de la 
Urbanització Vistamar”, que inclou els terrenys que es troben en el terme 
municipal de Canet de Mar. 

 
Que l’article 4.6 de dita Llei 5/2003, preveu que en aquest cas, els municipis 
afectats han de subscriure el corresponent conveni interadministratiu per 
delimitar els mecanismes d’execució  forçosa de les obligacions establertes per 
aquesta llei. 

 
Que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar, col·laborar amb l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, en l’execució de les obligacions establertes per a la 
prevenció d’incendis forestals inclosos en dita norma. 

 
I als efectes d’establir els mecanismes de col·laboració per a garantir l’execució 
de les mesures contemplades en el “Projecte d’execució de les franges de 
protecció de la urbanització de Vistamar”. 
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P A C T E N : 
 

Primer.   L’Ajuntament de Canet de Mar, previs els tràmits administratius 
oportuns i d’acord amb la normativa aplicable, autoritzarà a l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, l’execució dels treballs necessaris per a mantenir la 
franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada contemplada en el 
projecte esmentat en la part expositiva, sobre les finques afectades  pel mateix 
i radicades en el terme municipal de Canet de Mar. 

 
Segon.  A requeriment de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament 
de Canet de Mar, ordenarà a través de l’òrgan competent, les actuacions sobre 
les finques radicades en terme municipal de Canet de Mar, contemplades en el 
projecte esmentat en la part expositiva, a les persones obligades per aquest, i 
si és necessari exigirà l’execució forçosa de dites actuacions a través del 
corresponent procediment administratiu. En aquest cas l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, assumirà les despeses que puguin derivar-se de les 
actuacions esmentades. Per això l’Ajuntament de Canet de Mar, expedirà una 
nota de les despeses  previstes provisionalment, sens perjudici de la liquidació 
definitiva i del seu rescabalament a càrrec de la persona obligada, tot això  de 
conformitat amb l’art. 95 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic dels 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Tercer. Aquest  conveni entrarà en vigor des de la seva signatura i continuarà 
en vigor llevat que una part notifiqui  a l’altra la seva intenció de deixar-lo sense 
efecte amb una antelació mínima de tres mesos i sens perjudici de finalitzar les 
actuacions iniciades a la seva empara. 

 
I perquè consti, signen el present document en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 

 
AJUNTAMENT SANT CANET DE MAR     AJUNTAMENT SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA 

 
L’alcalde,                                                                            L’alcalde, 

 
El secretari,                                                                         El secretari,” 

 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany del conveni interadministratiu de col.laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i Canet de Mar, per a l’execució de les franges 
de protecció contra incendis forestals de la urbanització Vistamar, per realitzar les 
actuacions que siguin necessàries sobre les finques radicades en el nostre municipi. 

 
SEGON.- Facultar al senyor alcalde per subscriure els documents necessaris per a la 
formalització del conveni. 

 
5.- COMPLEMENT MESURES CORRECTORES DE L’OFICINA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL UNIFICADA DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT D’UNA EXPLOTACIÓ 
BOVINA A LA FINCA “FRANCESC CAMPENY”, RIAL VALL DE MARIA, 69 
(POLÍGON 6, PARCEL·LA 46 DE LA RÚSTICA), DE CANET DE MAR. 
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Vist l’expedient que se segueix a instància del Sr. Xavier Campeny Flores, per a la 
concessió  d’una  llicència  municipal  ambiental,  amb  la  finalitat  de  poder  exercir 
l’activitat d’explotació bovina d’engreix a la finca “Francesc Campeny”, d’aquest 
municipi. 

 
Vist l’escrit presentat per l’interessat, en data 8 d’abril de 2005, en el qual sol·licita que 
l’expedient d’activitat es continuï tramitant a nom del seu fill, Xavier Campeny Flores, a 
causa de la seva propera jubilació. 

 
Atès que es va donar trasllat de l’expedient a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
perquè emetés l’informe preceptiu, en el termini de dos mesos. 

 
Atès que va transcórrer un temps superior a 13 mesos des de que es va trametre tota 
la documentació a l’OGAU sense que es rebés el seu informe i, de conformitat amb el 
que disposa l’article 83.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJPAC), es va 
prosseguir amb la tramitació de l’expedient. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2005, en virtut del 
qual es concedia la llicència ambiental municipal (tipus A) per a l’exercici d’una 
explotació bovina d’engreix a la finca “Francesc Campeny”, Rial Vall de Maria, 69 
(polígon 6, parcel·la 46 de la rústica) d’aquest municipi, per a 168 vedells d’engreix i 72 
vedells de cria. 

 
Atès que l’efectivitat de la llicència es va condicionar al compliment d’una sèrie de 
determinacions, la sisena de les quals establia: “6. Les que pugui indicar el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat” (sic). 

 
Atès que en data 12 de maig de 2005, amb registre núm. 2479, ha tingut entrada 
l’informe integrat de L’OGAU com a resultat del procés d’avaluació ambiental, en el 
qual   s’informa   favorablement   l’explotació   bovina   d’engreix   i   s’estableixen  les 
condicions que ha de complir l’activitat, de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de 
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Continuar la tramitació de l’expedient per a la concessió d’una llicència 
municipal ambiental, amb la finalitat de poder exercir l’activitat d’explotació bovina 
d’engreix a la finca “Francesc Campeny” d’aquest municipi, a nom de Xavier Campeny 
Flores, fill de l’anterior titular. 

 
SEGON.- Complementar les determinacions que s’establien a la concessió de la 
llicència ambiental municipal (tipus A), amb les condicions establertes a l’informe de 
l’OGAU i que s’indiquen a continuació: 

 
• Condicions generals 

 
-La capacitat màxima de l’explotació serà de 168 vedells d’engreix i 72 cries de boví. 

 
- L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions 

indicades en el projecte presentat i a l’altra documentació que acompanya 
la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin fixat específicament en aquest 
informe. 

11 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 
 

• Mesures de prevenció 
 

Residus: 
 

- La gestió per la retirada i tractament d’animals morts s’efectuarà mitjançant 
un gestor autoritzat. Al produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de 
recollida amb la màxima brevetat possible. 

 
- L’emmagatzematge  dels  residus  agroquímics  s’efectuarà  en  recipients 

tancats i per un temps màxim de sis mesos. La gestió d’aquests residus 
zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per 
la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de 
distribuïdors de productes zoosanitaris. 

 
Aigües: 

 
- No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals. 

 
- Les aigües residuals s’hauran de gestionar juntament amb les dejeccions 

ramaderes. 
 

- Les  aigües  pluvials  no  hauran  d’entrar  en  contacte  amb  elements 
contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) 

 
- Caldrà complir amb el que disposa el decret 220/2001 d’1 d’agost de gestió 

de dejeccions ramaderes. 
 

- Caldrà complir amb el que disposa l’ordre de 22 d’octubre de 1998, del codi 
de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. 

 
- L’aplicació  agrícola  de  les  dejeccions  ramaderes o  podrà efectuar-se a 

menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà, a menys 
de 50 m d’un curs d’aigua, temporal o permanent, d’un canal o una mina de 
captació d’aigua, en parcel·les amb més d’un 15 % de pendent ni en 
situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de 
precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert 
de neu. 

 
Sanitat, Protecció i Benestar dels Animals:  

 
-  Caldrà instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de 

l’explotació contemplades en el Decret 61/94 i l’Ordre de 7 d’abril de 1994. 
 

• Mesures de control 
 

Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II.1, l’establiment de l’empresa Francesc 
Campeny Vellvehí a la finca “Francesc Campeny – Ca n’Alero” de Canet de Mar haurà 
d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter ambiental en el termini d’un mes a 
partir de la data de concessió de la llicència ambiental i els posteriors controls periòdics 
cada quatre anys. 

 
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col·laboradora de 
l’Administració degudament acreditada. 
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Seran objecte del control inicial i periòdics totes les determinacions que estableixi la 
llicència ambiental i específicament: 

 
Gestió de residus 

 
- Disponibilitat i vigència de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera per a la recollida i 

tractament dels animals morts de l’explotació. 
 

- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus 
zoosanitaris i d’animals morts són les previstes i estan en bon estat d’ús. 

 
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus. 

 
TERCER.-  Notificar  la  present  resolució  al  titular  de  la  llicència  i  a  la  resta 
d’interessats. 

 
6.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses de data 6 de juliol de 2005, per import de 26.950,97 EUR, 
corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
 

Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2005, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 26 de maig de 2005. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 6 de juliol de 2005, per import de 
26.950,97 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005. 

 
7.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
5864 al 5927 ambdós inclosos, de la relació núm. 23/05 del pressupost ordinari segons 
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  2005, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, 
s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 23/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 81.013,96 Eur. 

 
SEGON.-  Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
8.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER 
ACTES DE CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA 

 
Ateses les factures presentades per part de Vila-Salvanya-Martí, M.José Blanchar 
Garcia,  Josep  M.  Castejon  Arqued  i  Marta  Dirban  Piera  per  import  global  de 
57.507,02€ que figuren en l’expedient que es tramita en relació al reconeixement 
extrajudicial de crèdits a efectuar a l’empara de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, LRHL, per 
l’abono de factures. 

 
Atesa  la  normativa general  sobre  contractació administrativa recollida en  el  RDL 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la LCPA, com en les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’any 2005, circumstància per la qual en el seu moment 
procedimental els contractes per als serveis prestats tindran de qualificar-se subjectes 
al procediment negociat i no com de menors i, haver seguit els tràmits previstos en el 
RDL 2/2000, Text Refós de la LCPA, així com la previst, en matèria de fiscalització i de 
comptabilitat, regulats en el RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la LRHL. 

 
Vist l’informe de la Intervenció general, que compta amb la conformitat de Secretaria, i 
que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS PER ACTES DE CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA 

 
Vista la relació de factures sense consignació pressupostaria data 6 de juliol de 2005 per import 
total de 57.507,02€ i que figura en l’expedient que es tramita en relació al reconeixement 
extrajudicial de crèdits a efectuar a l’empara de l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, LRHL, per l’abono de factures 
que a continuació es detallen en l’annex I. 

 
Atès que les esmentades factures en determinats casos superen individualment les xifres que 
s’estableixen per als contractes menors, tant en la normativa general sobre contractació 
administrativa recollida en el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
LCPA, com en les Bases d’Execució del Pressupost de l’any 2005, circumstància per la qual en 
el seu moment procedimental els contractes pels serveis prestats no podran qualificar-se com 
de menors sinó de procediment negociat i, haver de seguir els tràmits previstos en el RDL 
2/2000, Text Refós de la LCPA, així com la previst, en matèria de fiscalització i de comptabilitat, 
regulats  en  el  RDL  02/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Per tot això i a la vista dels antecedents anteriors, 

 
Jo, Josep Barberà i Boix, llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, 
interventor general de d’aquesta administració, en aplicació de l’article 214 del RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 
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l’article  4.1.a.)  del  RD  1174/1987,  de  18/09,  per  el  qual  s’aprova  el  règim  jurídic  dels 
Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

 
INFORMA, 

 
Primer.- Que no li consta als serveis dependents d’aquesta Intervenció General i així es 
manifesta per l’Òrgan gestor, que s’hagués incoat en el seu moment l’expedient de contractació 
pels serveis que s’indiquen i que s’acredita, i que foren prestats i que són objecte del present 
Informe, amb les formalitats que per a ells preveu el RDL 2/2000, de 16 de juny, del Text Refós 
de la LCPA. 

 
Que tampoc li consta als serveis dependents d’aquesta Intervenció General que s’hagués 
efectuat, en el moment procedimental oportú, acte d’interventor de fiscalització formal de la 
despesa sobre document comptable “AD” o “ADO”, conforme preveuen les Bases d’Execució 
del Pressupost General de l’any 2005 per desenvolupament del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els quals 
determinen que els esmentats expedients no estaven subjectes a la fiscalització crítica o prèvia 
regulada en els articles 214 del RDL 02/2004. 

 
Es manifesta per l’anterior, que no es el moment procedimental oportú per a procedir a la 
fiscalització formal de la despesa que conté l’expedient que s’informa, tenint-se d’emetre 
exclusivament informe sobre aquells elements que conformant un possible acte administratiu i 
en aplicació de la normativa invocada, són de la seva competència. 

 
Segon.- Que consultada al base de dades que suporta el sistema comptable a càrrec d’aquesta 
Intervenció i tenint en compte que no es pot determinar l’existència o no de crèdit en el moment 
de la realització o prestació dels serveis continguts en les factures indicades, per no figurar en 
l’expedient que es tramita la data de tal execució o realització, es manifesta la inexistència de 
crèdit adequat i suficient a data 6 de juliol de 2005 considerant l’estat de despeses del 
pressupost.  Es  manifesta  addicionalment  que  no  s’hagués  pogut  comptabilitzar-se  per 
vinculació  jurídica  de  crèdits,  en  aplicació  de  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  de 
l’esmentat any, la despesa derivada d’una possible tramitació regular de l’expedient de 
contractació administrativa. 

 
Tercer.- Que els compromisos de despesa que se’n deriva de les actuacions anteriors no 
poden  entendre’s  incloses  en  l’article 176.2.b)  del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l’article 26.2.b) del RD 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
LRHL. 

 
Quart.-  Que tindria de procedir, previ informe no vinculant de la Secretaria General en la seva 
qualitat d’Assessor Jurídic, al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió 
administrativa de les actuacions a efectuar per l’Òrgan administratiu corresponent (el Ple de 
l’Ajuntament en base a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril) i que, en el seu cas 
procedir de tal forma, sobre l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corrent de 
l’any 2005, segons s’acredita mitjançant el document de Retenció de Crèdit (RC) expedit per la 
Central de Compres, per haver-se dotat del corresponent expedient de Modificació de Crèdits. 

 
Cinquè.- El present informe constarà i formarà part de l’Informe que sobre la liquidació del 
pressupost del present exercici tindrà emetre la Intervenció General en aplicació de l’article 191 
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i s’incorporarà addicionalment, a l’expedient sobre el Compte General  que té 
de formar i redactar aquesta Intervenció General en aplicació de l’article 212.2 del Reial Decret 
abans esmentat. 
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Sisè.-  Que  no  obstant  lo  anterior,  la  Resolució  administrativa  tindrà  de  subjectar-se  a 
l’exigència de responsabilitats a que es refereix el RD 429/1993, de 26 de març, per el qual 
s’aprova el Reglament de Procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. L’esmentada exigència de responsabilitat pot ésser prèvia, 
simultània, o posterior a la Resolució administrativa que s’adopti. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió 
administrativa respecte de les factures que figuren a l’annex I, per l’import total de 
57.507,02€ corresponents a l’any 2005. 

 
SEGON.-   AUTORITZAR amb caràcter provisional les despeses abans esmentades 
amb càrrec a les partides corresponents del  pressupost de l’exercici de 2005 amb la 
prèvia aprovació de la modificació de crèdit 4/2005. 

 
TERCER.- RATIFICAR el present acord per part del Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar a l’empara de la normativa legal vigent (art. 172 a 182 TRLRHL; i l’ article 60.2 del 
RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, LRHL) 

 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 

 
9.- ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 

 
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, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
10.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA 
VIA PÚBLICA 1r TRIMESTRE ANY 2005 

 
Vistes les liquidacions, la relació de les quals s’adjunta, girades per la Intervenció de 
Fons, pel concepte de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies i 
materials de construcció, runes, tanques, etc., corresponent   al primer trimestre de 
2005. 

 
Atès  que  han  estat  trobades  conformes,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la 
Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar les liquidacions pel concepte de taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, tanques, runes, etc., 
corresponent al primer trimestre de 2005, que corresponen als expedients núm. 1 al 21 
ambdós inclosos, per un import total de 790 €. 
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SEGON.-  Notificar  aquestes  liquidacions  a  les  persones  interessades  a  l’  efecte 
oportú. 

 
11.- APROVACIÓ TAD 02/05 TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL (TAD) EN 
L’ARXIU DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
L’aplicació de les Taules d’Avaluació Documentals (resolucions sobre avaluació i tria 
de series documentals establertes per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental) i el control de la documentació eliminada és competència del Servei 
d’Arxiu Municipal. Això no obstant, hi ha sèries documentals que poden ser objecte 
d’avaluació i tria abans de la seva transferència a l’arxiu i a més a més   sense 
l’obligació de la seva comunicació a la CNAAD1. 

 
Atès l’imminent ingrés de documentació de l’Àrea de Recursos Humans als dipòsits 
d’arxiu, vista la documentació i tenint en compte la normativa en l’aplicació de TADs, el 
Servei d’Arxiu proposa l’avaluació i tria d’algunes sèries documentals, sota el seu 
control, en el mateix arxiu de gestió de l’àrea de Recursos Humans a fi de facilitar una 
millora en la gestió documental. 

 
 

Atès l’informe del Servei d’Arxiu en què fa les propostes d’avaluació i tria de 
documentació següents: 

 
1. Sol·licitud de llicència o permís del personal al servei de l'Administració 
pública. Codi TAD: 8 DOGC: 1854 

 
Proposta: Destrucció total un cop s'hagin complert els terminis legals per a cada 

tipus de llicència o permís. 

 
2. Comunicats de vacances del personal al servei de l'Administració. 

Codi TAD: 9 DOGC: 1854 
 

Proposta: Destrucció total a partir d'un any des de l'acabament de l'any natural 

en què s'han produït. 

 
3. Control horari del personal 
Codi TAD: 12 DOGC: 1854 

 
Proposta: Destrucció total en un termini de cinc anys des de l'acabament de 
l'any natural en què s'han produït. En cas que s'apreciïn faltes disciplinàries, 
s'eliminaran un cop hagi prescrit la sanció al cap de cinc anys.: 

 
4. Expedients de sancions de faltes disciplinàries lleus 
Codi TAD: 13 DOGC: 1854 

 
 
 

1 Les TAD que fixin un termini inferior als cinc anys resten excloses d'aquesta comunicació, d’acord amb l’article 1 de 
l’Ordre del conseller de Cultura 8 de febrer de 1994 
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Proposta: Destrucció total quan hagi prescrit la sanció 
 

5. Convocatòries de selecció de personal 
Codi TAD: 16 DOGC: 1854 

 
Proposta: Conservació permanent i destrucció de les instàncies, currículums i 
proves de selecció en un termini de 4 anys des de l’acabament de l’any natural 
en què sigui ferma la resolució de la convocatòria i nomenament del personal. 

 
6. Relacions d'indisposats, fulls d'incidències 
Codi: 19  DOGC: 1854 

 
Proposta: Destrucció total.  Termini:  cinc  anys  des  de  l'acabament de  l'any 
natural en què s'han produït 

 
7. Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 
Codi TAD: 84 DOGC: 2117 

 
Proposta: Conservació permanent i destrucció de les proves i instàncies 
presentades en el procés de selecció en el termini d’un any de la resolució del 
contracte. 

 
 

8. Sol·licituds de treball (borsa de treball) 
Codi: 137 DOGC: 2279 

 
Proposta: Destrucció total als dos anys. 

 
9. Domiciliació bancària de la nòmina 
TAD. Codi 281 

 
Proposta: Destrucció  total  quan  sigui  substituïda  per  la  nova  domiciliació 
bancària 

 
10. Expedient de variació de nòmina (expedients mensuals de nòmina) 
Codi: 285 DOGC: 2905 

 
Proposta: Destrucció total quan se n’hagi exhaurit la utilitat administrativa 

 
Atès que  l’aplicació d’aquestes propostes de  tria  i  eliminació acompleixen les 
resolucions de les TADs i que es tindrà en compte les consideracions següents: 

 
- Assegurar-se que no hi ha recursos en via administrativa o judicial que puguin 

interrompre el termini fixat per a l'aplicació de les TAD. 
- Comptar els terminis de tria des de la data de tancament de l'expedient. 

 
Atès la normativa vigent sobre avaluació i tria documental de l’Administració pública: 
Decret 117/1990, de 3 de maig (DOGC 1297/1990, de 25 de maig),  Decret 128/1994, 
de 16 de maig (DOGC 1907/1994, de 10 de juny), Ordre del conseller de Cultura de 15 

 
 

18 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

d'octubre de 1992 (DOGC 1688/ 1992, de 30 de desembre de 1992) i Ordre del 
conseller de Cultura de 8 de febrer de 1994 (DOGC 1865/ 1994, de 25 de febrer) 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aplicar aquestes propostes d’avaluació i tria de documentació establertes 
pel Servei d’Arxiu a l’Àrea de Recursos Humans 

 
SEGON.- Centralitzar tots els processos d'eliminació de documents en la tècnica 
responsable de l'arxiu municipal 

 
TERCER.- Destruir la documentació que conté dades personals amb la màquina 
trituradora de l’Ajuntament, garantint així la seva destrucció. 

 
12.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2006 

 
Vista  l’Ordre  del  conseller  de  Treball  i    Indústria  TRI/234/2005,    d’11  de  maig, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4394 de 30 de maig de 2005, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2006 

 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels 
municipis respectius, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dijous) i 8 de setembre (divendres), les dues 
festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2006. 

 
SEGON.- Determinar que el present acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de 
l’Ajuntament en la propera sessió que celebri. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 
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13.- APROVACIÓ DEL PRÉSTEC AMB EL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL-DIBA- 
PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’INVERSIÓ 

 
Atesa la sol·licitud de préstec efectuada per part de l’Ajuntament de Canet de Mar dins 
del   programa de CRÈDIT LOCAL de l’Excma. Diputació de Barcelona a concertar 
amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya per finançar despeses d’inversió del pressupost 
de l’exercici 2005 per un import de 708.938 EUR. 

 
Atesa la necessitat de procedir a acceptar la formalització de l’operació de préstec 
sol·licitada i de la corresponent minuta de préstec. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d'Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- APROVAR I ACCEPTAR el préstec a formalitzar-se amb el Programa de 
Crèdit Local –DIBA- amb l’entitat bancària Caixa de Catalunya, per al finançament de 
les obres incloses en pressupost de l’any 2005, per un import total de 708.938 EUR, 
amb les següents condicions: 

 
- Import: 708.938 EUR. 
- Finalitats préstec: Obres d’inversió pressupost 2005. 
- Tipus d’interès i marge: Euribor trimestral + 0,10% (revisió trimestral) 
- Termini total: 12 anys que inclou 2 de carència 
- Termini d’amortització: Trimestral 
- Comissió d’obertura: 0,10% 
- Comissió d’estudi: 0,00% 

 
SEGON.- APROVAR I ACCEPTAR la minuta del préstec tramés per part de l’Excma. 
Diputació de Barcelona que s’acompanya en l’annex del present acord. 

 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al servei de programació de l’Àrea de Règim 
Interior,  Hisenda  i  Planificació  de  l’Excma.  Diputació  de  Barcelona  als  efectes 
oportuns. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 28 de juny de 1999. 

 
CINQUÈ.- Facultar al senyor Joaquim Mas i Rius, Alcalde de l'Ajuntament de Canet de 
Mar per a la formalització de l’operació de préstec. 

 
SISÈ.- Ratificar els acords precedents per part del Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en la primera sessió ordinari que celebri. 
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14.- 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 21.24 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat Joaquim Mas i Rius 
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