
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 DE FEBRER DE 2006 

 
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: 21.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
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 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

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) Aprovació retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Exàmen i aprovació del pla de seguretat i salut reforma instal.lació 

elèctrica rodalies ambulatori 
5) Aprovació conveni de suport a les infraestructures i equipaments XBMQ 

2004-2007 
6) Atorgament llicència municipal ambiental d’instal.lació d’una antena de 

telefonia mòbil al carrer Sant Marc, 23 
7) Serveis extraordinaris mes de febrer 
8) 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 
15 de febrer de 2006 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del 
ROF, s’acorda per unanimitat la seva aprovació. 
 
2. APROVACIÓ RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 994 a 1116 ambdós inclosos,  de la relació núm. 07/06 del 
pressupost ordinari de la corporació i les retencions de crèdit núm. 26 a 27, 
ambdós inclosos, de la relació núm. 02/06 de l'OO. AA. Ràdio Canet , segons  
relacions adjuntes i  
 
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  2005, prorrogat pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 07/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 192.368,97 Eur. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 02/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost de l'OO. AA. Ràdio Canet, per import 
de 810.39 Eur. 
 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 22 de febrer de 2006, per import de 
54.993,- 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  any 2006, pròrroga del 
2005, aprovat per D.A. de data 21 de desembre 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 
l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de febrer de 2006, per 
import de 54.993,- 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 2006, 
pròrroga del 2005. 
 
4. EXÀMEN I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA RODALIES AMBULATORI. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 
2005, va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de 
l’ambulatori dins del terme municipal de Canet de Mar, així com del plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant concurs, 
per procediment obert de les esmentades obres i exposar al públic pel termini 
de 30 dies, en els termes de l’article 37 del ROAS i al mateix temps es va 
convocar concurs. 
 
Atès que l’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci publicat al BOP núm. 257 de data 27 d’octubre de 2005 i al 
DOGC núm. 4501 de data 2 de novembre de 2005. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de desembre de 2005 
va adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres de reforma de les 
instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de l’ambulatori dins 
del terme municipal de Canet de Mar, a l’empresa Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, SA (SECE), pel preu cert i global de  49.505,09 €, 
amb subjecció al plec de clàusules administratives, particulars i generals i a la 
seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat un projecte de Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra esmentada. 
 
Vist l’informe de data 10 de febrer de 2006 emès per l’enginyer municipal, el Sr. 
Vicenç Puig i Perpinyà, autor de l’estudi de seguretat i coordinador de seguretat 
del projecte, el contingut literal del qual és el següent: 
 



  

“Referent 
Al Pla de Seguretat i Salut Laboral del projecte presentat per a la renovació 
de la instal·lació de l’enllumenat públic de les rodalies de l’ambulatori de 
Canet de Mar redactat per la societat Nexcal, SL, 
 
Informa 
Que un cop examinada la documentació presentada s’informa 
favorablement i s’accepta com a viable. 
 
Que el Pla de seguretat esmentat compleix amb la normativa actual sobre 
obra civil i amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de 
riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials editada 
en el BOE núm. 27 de 31 de gener de 2004.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa 
a l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria d’obres i via pública, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra de reforma de les 
instal·lacions d’enllumenat públic a la zona de les rodalies de l’ambulatori dins 
del terme municipal de Canet de Mar, presentat pel contractista adjudicatari de 
les obres, l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA 
(SECE). 
 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per 
tal que, de conformitat amb allò que es disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, 
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 
 
5. APROVACIÓ CONVENI DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES I 
EQUIPAMENTS XBMQ 2004-2007 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es va adherir al Protocol General Xarxa 
de Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. 
 
Atès que aquest protocol va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en 
sessió de data 29 de gener de 2004. 
 
Atès que en data 14 de gener de 2005, es va notificar a aquest Ajuntament que 
s’havia acceptat la sol·licitud d’aquest Ajuntament de modificació dels 
preacords de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat en el sentit de 
redistribuir el suport per a l’actuació inicial de rehabilitació d’edifici per 
condicionament d’oficines municipals de 400.000 € en dues actuacions: 
 
Reparació Casa Museu Domènech i Montaner:  173.144,49 € 



  

Rehabilitació d’edifici per condicionament d’oficines municipals: 226.855,51 € 
 
Vist i trobat conforme el conveni de suport a les infrastructures i equipaments 
XBMQ 2004-2007, essent el contingut literal dels seus pactes el següent: 
 

“OBJECTE DEL CONVENI 
 

1.1: El present conveni té per objecte les actuacions següents: 
 

Línia d’actuació (clàusula 
4a del Protocol General) 

Foment de la cultura 

Política local que es 
fomenta 

Política cultural 

Actuació a realitzar  Reparació Casa Museu Domènech i Montaner  
Tipologia del projecte Equipaments i infraestructures 

 
 

1.2: A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts 
signatàries en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en 
aquesta conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local adherit i 
l’interès provincial. 
 
L’interès específic de l’ens local adherit es palesa en la connexió existent 
entre les actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’art.4 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local, les competències legals del dit en matèria o sector afectats, i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació 
existent entre les actuacions esmentades i les competències provincials 
següents:  
 

a) Assistència i cooperació envers els municipis.  
 

b) Foment i administració dels interessos peculiars de la província, 
promovent qualsevol activitat. 

 
OBLIGACIONS  

 
2.1: Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, 
els compromisos següents: 
 
 Per part de la Diputació: 



  

Tipus de Suport Import 
 

Suport econòmic 
 

 
173.144,49 EUR 
 

Total Aportació 
de la Diputació: 173.144,49 EUR 

      
 Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió i execució de les actuacions previstes en aquest conveni. 
 
2.2: Ambdues parts donaran compliment a aquesta clàusula de forma 
eficient i d’acord amb la normativa que regula el present conveni.   
 
2.3: Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més 
amunt, l’ens local adherit haurà d’estar al corrent dels deutes contrets 
envers la Diputació de Barcelona.  
 
2.4: L’ens local adherit farà constar de forma específica la pertinença de 
l’actuació a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, d’acord amb les 
instruccions per a la senyalització de les actuacions de la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat que es dictin per la Diputació de Barcelona. 
 
VINCULACIÓ DE L’ACTUACIÓ ALS PARÀMETRES DE QUALITAT 
 
L’actuació s’ajustarà i participarà dels criteris que es defineixin amb 
caràcter general com a paràmetres de qualitat per a les actuacions que 
es desenvolupin en desplegament del Protocol General. 
 
VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
4.1: La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura 
fins a l’acabament de l’actuació. En cap cas superarà l’any 2007, que és 
el període de vigència del Protocol General. 
 
4.2:  En relació a les actuacions estipulades a través del present conveni 
i, especialment pel que fa a les actuacions supramunicipals o en xarxa, 
serà d’aplicació el termini de vigència establert en la clàusula 7a punt 10 
del Protocol General, fixat en un període d’entre 5 i 10 anys, en funció 
de la quantia i naturalesa de l’actuació i/o del seu període d’amortització. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ACTUACIÓ   
 
5.1: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, cal que l’ens 
local adherit presenti al Registre General de la Diputació un certificat del/la 
secretari/ària – interventor/a de l’ens amb el vist-i-plau del/la president/a de 
l’entitat, en el que hi constin els apartats següents: 



  

 
 L’import d’adjudicació del contracte només en cas que el conveni 

comporti la contractació d’obres. 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació 
i que contingui: número, data i descripció de la factura/document 
acreditatiu; nom i NIF del proveïdor/beneficiari; import justificat i data 
de la seva aprovació. 
 

 Que l’ens local adherit té arxivats i a disposició de la Diputació de 
Barcelona tots els documents originals justificatius de les obligacions 
referides en el certificat, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
 

 Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera 
el 100% del seu cost.  
 

5.2: En el cas que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de la 
Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
5.3: Un cop finalitzada l’actuació es trametrà la documentació relativa al seu 
acabament. 
 
MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
6.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
l’ens local adherit i per la Diputació de Barcelona. 
 
6.2: Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present 
conveni. 
 
INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
7.1: L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució. 
 
7.2: La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se 
susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació 
expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós-administratiu. 
 
7.3: Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 



  

CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels 

contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les 
normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació. 

 
MARC NORMATIU DEL CONVENI 

 
9.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
General, constitueixen la llei del present conveni. 
 
9.2: Règim jurídic general d’aquest conveni: 
 
 Les disposicions esmentades a la clàusula 2a i als punts 4 i 5 de la 

clàusula 9a del Protocol General. 
 Les estipulacions del Capítol 1 del Títol 3 del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 
179/1995, llevat d’aquelles que siguin incompatibles amb les 
disposicions esmentades anteriorment, o amb l’economia del present 
instrument. Amb les mateixes excepcions, són d’aplicació subsidiària 
les normes que disciplinen la contractació de les administracions 
públiques. 
 

9.3: L’objecte del present conveni determina que també li sigui d’aplicació:  
 

 Les instruccions de gestió que la Diputació de Barcelona pugui dictar. 
 La regulació que la Diputació de Barcelona pugui establir en relació a 

les Xarxes.  
 Les clàusules que s’annexin a aquest conveni quan la naturalesa de 

l’actuació així ho requereixi. 
 

JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin 
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i 
incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
RELACIONS AMB TERCERES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o 



  

l’ens local adherit al Protocol General. Alhora, seran aquests mateixos ens 
els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a 
l’ens executor material de les actuacions. “ 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la regidoria de cultura, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de suport a les infrastructures i equipaments 
XBMQ 2004-2007 tramès per la Diputació de Barcelona, com a requisit 
indispensable per optar al suport de 173.144,49 € per a l’actuació anomenda 
reparació Casa Museu Domènech i Domènech, el contingut del qual s’ha 
transcrit en el cos del present acord. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per subscriure tots aquells documents que 
tinguin relació amb el present acord. 
 
6. ATORGAMENT LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL D’UNA ANTENA DE 
TELEFONIA MÒBIL AL CARRER SANT MARC, 23 
 
En data 27 de novembre de 2003, el Sr. Buenaventura Serra Espuña, amb NIF 
núm. xxxxxx, en nom i representació de la VODAFONE ESPAÑA, SA amb CIF 
núm. xxxxxxx presentà davant d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb la 
documentació annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència ambiental 
municipal (tipus B) per a la legalització de l’activitat d’una estació de base de 
telefonia mòbil ubicada al número 23 del carrer Sant Marc, d’aquesta població. 
 
Tot seguit es va procedir a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons 
determinen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental i el seu Reglament general de desenvolupament 
aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig (RIIA), així com l’Ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats 
i instal·lacions (OA). 
 
En data 10 de desembre de 2003, d’acord amb el procediment establert en les 
normes esmentades, es va donar trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del 
Maresme perquè emetés l’informe preceptiu, en el termini d’un mes. Tanmateix 
es requerí el seu pronunciament previ perquè, en un termini màxim de quinze 



  

dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i demés 
documentació presentada. 
 
En data 15 de gener de 2003, l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Anna Martín 
Massó, va lliurar el certificat de compatibilitat urbanística del projecte amb la 
normativa vigent al municipi, segons consta al certificat de la secretaria 
accidental de la mateixa data. 
  
L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal durant 20 i 10 
dies respectivament, sense que es presentés cap al·legació.  
 
En data 24 de maig de 2005, l’enginyer municipal, Sr. Lluís García Juli, emet 
informe en el que expressa que, un cop examinat el projecte i demés 
documentació tècnica presentada, i atenent a que de les característiques de 
l’activitat esmentada, entén que pot informar favorablement la sol·licitud 
efectuada. 
 
En data 31 de maig de 2005, es rep l’informe preceptiu favorable, emès  pel 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
En data 7 de novembre de 2005 es notifica al sol·licitant la proposta 
d’atorgament de llicència municipal ambiental sense que es presentin 
al·legacions. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la 
llicència sol·licitada, a tenor de la delegació de competències efectuada per 
l’alcalde mitjançant resolució número 40/2003 de 17 de juny, de conformitat 
amb la proposta de la regidoria de medi ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir a Vodafone España, SA la llicència ambiental municipal 
(tipus B) per a l’exercici de l’activitat d’estació de base de telefonia mòbil, 
ubicada al carrer Sant Marc número 23, d’aquest municipi. 
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les 
següents determinacions: 
 

1. Les del projecte tècnic visat en el Col·legi Oficial d’Enginyers de 
Telecomunicacions de Catalunya de data 25/11/03. 

  
Les proposades per la Ponència Ambiental Comarcal: 
 

1. La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Decret 2413/73, de 20 de 
setembre de 1973 (BOE 9-10-73) i les seves instruccions 
complementàries, o Decret 842/2002, amb el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió actualment vigent, segons correspongui. 

 



  

2. La instal·lació elèctrica ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estableix 
en les instruccions MIBT026 (instal·lacions amb risc d’incendi o 
explosió del REBT 20-9-73) i MIBT 027 (instal·lacions en locals de 
característiques especials), o les ITC BT 29 (instal·lacions amb risc 
d’incendi o explosió) i ITC BT 30 (instal·lacions en locals de 
característiques especials), segons correspongui. 

 
3. Dotar el local de bona ventilació. 
 
4. Complir les ordenances de Seguretat i Higiene en el treball. 
 
5. Abans de la visita de comprovació definitiva haurà de presentar 

acta/es de posta en marxa expedida pels Serveis Territorials 
d’Indústria corresponent a les instal·lacions elèctriques. 

 
6. Complir l’Ordenança municipal o Ordenança municipal tipus redactada 

per la Generalitat, resolució del 30 d’octubre de 1995 (Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya 2126, de 10 de novembre 1995) per a la 
regulació de sorolls i vibracions. 

 
7. Certificat de l’empresa que hagi efectuat la protecció contra incendis. 

 
8. D’acord amb el Decret 143/2003 de modificació del Decret 136/1999, i 

d’acord amb la informació aportada, l’activitat es classifica amb el codi 
12.44 a “Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en 
demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d’espais d’interès 
natural o que d’acord amb el planejament urbanístic municipal siguin 
qualificats d’especial protecció. 

 
9. Complir la norma bàsica de l’edificació sobre condicions de protecció 

contra incendis en els edificis/ NBE-CPI-96) i en el present reglament 
municipal i altres disposicions i normatives existents al respecte 
(Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91). 

 
10. Cal presentar a la Ponència Ambiental Comarcal del Consell Comarcal 

del Maresme còpia de l’Acta de control medi ambiental inicial, per 
entitat ambiental de control. 

 
11. Realitzar un manteniment anual de tots els mitjans de lluita contra 

incendis: sistemes de detecció i alarma d’incendi, extintors, boques 
d’incendi equipades i sistemes fixos d’extinció, per personal 
d’empreses legalment autoritzades pel Servei Territorial d’Indústria 
segons el R.D. 1942/93 i caldrà disposar sempre dels documents 
acreditatius del mantenidor-instal·lador autoritzat. 

 
Les proposades per l’enginyer municipal: 



  

 
1.  Els equips susceptibles de produir vibracions es situaran 

damunt de suports antivibratoris . 
2.   Les unitats exteriors d’aire condicionat es situaran dintre de 

campanes aïllants acústiques si els sorolls transmesos per les 
mateixes superen en més de 3 dB el soroll de fons. 

3. El local ha de constituir un sector d’incendis independent de la 
resta de l’edifici amb una resistència al foc mínima de RF/EF-
120. 

4. Disposició dintre de la sala de detectors d’incendis connectats 
a una central d’alarma. 

5. Disposició d’un extintor d’incendis de CO2 dintre de la caseta. 
6. Autocontrol periòdic de les emissions radioelèctriques que, com 

a mínim, han de ser dos mesuraments a l’any. 
7. Disposició d’un llibre de registre oficial on hi apareguin els 

resultats dels autocontrols periòdics amb indicació de les dates 
en què varen fer-se, així com de les incidències que puguin 
existir. 

8. Comunicació a l’Ajuntament dintre del primer trimestre de cada 
any de tots els mesuraments d’autocontrol efectuats l’any 
anterior. 

9. Disposició de rètols de “Prohibit Fumar” en tot el recinte. 
10. Els residus que podessin originar-se seran recollits per 

empresa especialitzada.  
 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció 
de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als informes 
tècnics municipals i a les disposicions normatives d’aplicació. 

 
QUART.- Per obtenir l’acta de control inicial, l’interessat ha de sol·licitar 
d’aquest Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en 
el termini màxim de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud 
s’acompanyarà el certificat del tècnic director de l’execució del projecte que 
acrediti l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicencia ambiental 
atorgada. 
 
CINQUÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, 
s’hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, 
el titular haurà de comunicar-ho a l’Alcalde, amb cinc dies d’antelació, indicant-
ne la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no 
afectaran ni crearan risc per a l’entorn, persones i béns, sens perjudici de la 
possibilitat que hi assisteixin els tècnics que designi l’Ajuntament. 
 
SISÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les 
determinacions legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat 
autoritzada a controls periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir de 
l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys desprès de la realització de la 
corresponent revisió. 



  

 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós 
tràmits  hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de 
control i la següent no podran transcórrer més de vuit anys.  
 
SETÈ.-  La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del 
titular de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament 
o, en el seu cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 
 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni 
qualsevol dels supòsits previstos a la Llei . 
 
VUITÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls 
establerts - inicial i periòdic- l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes 
mediambientals a l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme 
en qualsevol moment, d’acord amb les previsions contingudes en l’OA, així com 
a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de 
prevenció d’incendis, accidents greus i de protecció de la salut. 
 
NOVÈ.- Notificar la present resolució al titular de la llicència, a la resta 
d’interessats i al Consell Comarcal del Maresme. 
 
DESÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 
 
ONZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc 
adequat i visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat. 
 
7. SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE FEBRER 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de gener al 15 de febrer de 
2006. 
 
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 el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris. 



  

 
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 2005, prorrogat pel 2006,  hi ha 
consignació pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de 
conformitat amb la proposta de la regidoria de règim intern, s’acorda per 
unanimitat:: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil vuit euros amb vint-i-cinc 
cèntims (9.008,25 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de 
gener i el 15 de febrer de 2006. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents seixanta-vuit euros 
amb trenta-sis cèntims (1.368,36 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local durant el mes de gener de 2006. 
  
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de sis-cents vuitanta-un euros amb vint 
cèntims (681,20 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes de gener de 2006. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents seixanta-vuit euros amb 
cinquanta cèntim s (368,50 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
gener de 2006.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de nou-cents cinquanta-tres euros amb 
dotze cèntims (953,12 €) corresponent al complement de festivitat pels dies 
treballats durant les festes de Nadal 2005-2006, dins el mes de gener de 2006. 
 
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2005, prorrogat pel 2006. 
 
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: 
 



  

8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR JALM PER A LA 
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER ISLA 
CRISTINA NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pel senyor JALM en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció habitatge 
unifamiliar al solar ubicat al carrer Isla Cristina número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta de data 19 de desembre de 2005, el contingut del 
qual és: 
 

“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i 
consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata 
que per tal d’ajustar el projecte a la normativa vigent és necessari realitzar 
les següents esmenes: 
- A la tanca a carrer, per sobre del mur de contenció, es podrà col·locar 

únicament 1,20 m de tanca calada o vegetal. L’excavació màxima als 
límits es limita a 1,50 m, per tant la suma de la part massissa (1,50 m) i 
la part calada (1,20 m) ha de ser de 2,70 m com a màxim. 

- Manca presentar per tal de completar el projecte bàsic: justificació del 
Decret 259/2033 Habitabilitat, de la Llei 20/91 i el Decret 135/1999 
Accessibilitat i del compliment de la NBE-CPI-96. Compromís del 
compliment de les normes de Tèrmica NRE-AT 87 i Acústica NBE CA-
88. 

- Cal el compromís de que l’evacuació d’aigües pluvials es realitzarà de 
forma separativa i es directament a carrer i per sota vorera. 

- Cal aportar el plànol d’emplaçament de la planta coberta amb suport 
digital per tal de poder insertar la nova construcció a la cartografia 
municipal. 

Per altra banda, informar que la documentació aportada és un projecte 
bàsic, per tant, un cop revisades les modificacions sobre les esmenes 
anteriors, la llicència d’obres quedarà condicionada a la presentació i 
verificació del projecte executiu abans de l’inici de les obres.”  
 

Atès que en data 17 de gener de 2006 l’arquitecte director de l’obra J. Ortega 
Verdiell aporta la documentació demanada i vist el nou informe emès per 
l’arquitecte municipal de data 10 de febrer de 2006, manifestant que: 
 

“Examinat el projecte que acompanya la sol·licitud de referència i 
consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es constata 
que s’han subsanat les esmenes assenyalades en informe de 19 de 
desembre de 2006.  

   S’informa favorablement . 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar i esperar a la seva verificació 
per part d’aquest serveis tècnics del següents documents: 
 
- Projecte executiu amb certificació de l’arquitecte referint els canvis 
introduïts respecte del bàsic amb llicència”. 

 
Vist l’informe favorable del Cap del servei de llicències de data 15  de febrer de 
2006. 



  

 
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 
regidoria d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor José Antonio López Moreno per a 
la construcció habitatge unifamiliar aïllat al carrer Isla Cristina número 4, d’acord 
al projecte de l’arquitecte Jordi Ortega Verdiell, 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. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil nou-cents divuit euros amb setanta-sis 
cèntims (2.918,76 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents vint-i-cinc 
euros amb vuit cèntims (725,08 €). 
  
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de mil quatre-cents 
cinquanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (1.459,38 €) en concepte de 
garantia per valors urbanístics en risc i la quantitat de cinc-cents seixanta-tres 
euros amb dos cèntims (563,02 €) en concepte de fiança per residus de la 
construcció. Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de 
l’acabament de les obres i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat.  
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal, abans de l’inici 
de les obres caldrà aportar i esperar a la seva verificació per part dels serveis 
tècnics del següent document: 
- Projecte executiu amb certificació de l’arquitecte referint els canvis introduïts 
respecte del bàsic amb llicència.    
 



  

8. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 


