
  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE MARÇ DE 2007 

 
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:21:05 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Francesc Martín Casares 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Carme Gutiérrez Noguera, secretària accidental de la Corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament llicències d’obres 
4) Aprovació inicial projecte d’urbanització sector UA-5 
5) Incoació expedient contractació servei de neteja de les vies públiques 
6) Incoació expedient d’execució subsidiària pel restabliment de les obres de 

l’escola bressol 
7) Adjudicació contracte de substitució del paviment Plaça 11 de Setembre 
8) Aprovació serveis extraordinaris mes de març 
9) 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 21 
de març de 2007 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 RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 28 de març de 2007, per import de  37.884,86 
EUR, corresponent a la relació 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 2007, que fou aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de novembre de 2006. 
 
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 factures F/2007/10 de data 28 de març de 2007, 
per import 37.884,86  EUR. corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2007. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de R.C. de data 28/03/2007 per import de 71.975,39€. 
 
3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL TURMOVALLÉS 
S.A. PER A LA CONSTRUCCIÓ DE QUATRE HABITATGES EN FILERA AL 
SOLAR UBICAT AL CARRER FRANCESC PARERA NÚMERO xx, PARCEL.LA 
HF-4, SECTOR U-4.  
  
Vista la instància presentada pel senyor Emili Castillo en nom i representació de la 
mercantil Turmovallés S.A., amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
construcció de quatre habitatges en filera al solar ubicat al carrer Francesc Parera 
número xx, parcel.la HF-4, sector U-4. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 20 de desembre de 2006, el 
contingut del qual és: 
 



  

“Examinat el Projecte Bàsic de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigent  el Pla Parcial “Prolongació Dr. Manresa”  Sector U4. Per tot l’esmentat, i 
per tal de completar l’expedient i ajustar el projecte a la normativa vigent, caldria:  
 
 Els usos admesos a la planta soterrani son: garatge, magatzem, instal·lacions, serveis o 
similars, per tant no s’accepta la peça anomenada estudi.  
 Presentar els plànols de secció necessaris per a poder definir exactament les 
plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la. 
 Justificació de l’alçada reguladora màxima. 
 Justificar l’edificabilitat total proposada, indicant la superfície de cada una de les plantes, 
tenint en compte, d’acord amb el que s’indica a l’art. 14 del Pla Parcial, que les golfes 
resultants podran ésser habitables, computant l’edificabilitat a partir d’una alçada lliure de 
1,80m. 
 Justificació del compliment de la forma de la coberta per la subzona Hf: coberta a dues 
aigües i de teula àrab. 
 S’haurà de justificar el front de la parcel·la, mínim de 25m. segons el Pla Parcial. 
 S’haurà de justificar l’accés dels vehicles al garatge del primer i tercer habitatge degut a 
la situació de l’enllumenat i arbrat públic. 
 Presentar plànol de tanques a límits de parcel·la, murs de contenció i moviments de 
terres d’acord amb l’art. 21 punt 9 de les Normes Subsidiàries i a l’art. 12 Punt 4.2 i 
l’esquema específic del Pla Parcial “Prolongació Dr. Manresa”. 
 Els tancaments quan siguis divisòries de dues parcel·les podran ser opacs fins una 
alçada d’1,80 m en cas d’edificacions entre mitgeres. 
 Justificar que l’evacuació d’aigües pluvials es fa a la parcel·la. 
 
D’altra banda recordar que: 
 
 Abans de l’inici de les obres es presenti Projecte Executiu per a la aprovació per part 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 S’haurà de presentar l’emplaçament en format digital per a la actualització de la 
cartografia municipal. 
 
En conseqüència s’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència d’obres, mentre no 
s’aporti la documentació requerida.” 
 
Vistos els escrits presentats pel senyor Emili Castillo en representació de la mercantil Turmo 
Vallés S.L.de data 20 de febrer i 15 de març de 2007, aportant la documentació demanada 
pel tècnic municipal. 
 
Vist el nou informe emès en data 19 de març de 2007 manifestant que: 
  
“Examinat el projecte de referència així com les modificacions proposades pel tècnic 
redactor. I a la vista que aquestes s’ajusten de forma genèrica a les Normes Subsidiàries de 
Planejament i al Pla Parcial “Prolongació Dr. Manresa”  Sector U4 vigents, tot i entenent que 
aquesta documentació complementària comportarà afegir-les al projecte executiu amb la 
inserció dels plànols, segons la següent relació: 

 
Plànols modificats: 
 
1 Situació. 
2 Estat actual i topografia. 
3 Planta soterrani. 
4 Planta baixa. 
5 Planta primera. 
6 Planta coberta. 
7 Secció long. A-A’ 
8 Façanes Est i Oest 
9 Façana Sud 
10 Façana Nord 
 



  

Justificació del compliment dels paràmetres urbanístics 
 

S’haurà de sol·licitar el desplaçament del mobiliari urbà (arbre i columna d’enllumenat), 
segons plànol nº 3 d’esmenes anteriorment relacionat. 

 
En conseqüència s’informa favorablement la llicència d’obres. 
 
Es recorda que abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar projecte executiu per la 
seva posterior revisió i aprovació per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i emplaçament en format digital.” 

  
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 20 de març de 
2007, fent constar que consta que s’han liquidat les provisions i imports de les 
taxes i els drets corresponents, i que s’han dipositat les garanties legals 
establertes. 
 
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 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol, l’article 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 tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Turmovallés S.A. en nom i 
representació d’ella mateixa, per a la construcció de quatre habitatges al solar 
ubicat al carrer Francesc Parera número xx, parcel.la HF-4 del sector U-4, d’acord 
al projecte modificat de l’arquitecte Albert Cornellas Pitarch, 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-tècnic municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quinze mil dos-cents catorze euros amb noranta-
cinc cèntims (15.214,95 €); per taxes urbanístiques la quantitat de tres mil tres-
cents dos euros amb cinquanta-set cèntims (3.302,57 €) i per drets de connexió a 
clavegueram la quantitat de cent vint euros amb vint cèntims (120,20 €). 
 
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de set mil sis-cents set euros 
amb quaranta-vuit cèntims (7.607,48 €) pel valors urbanístics en risc i la quantitat 
de vuit-mil dos-cents seixanta-un euros amb trenta-quatre cèntims (8.261,34 €) en 
concepte de fiança pel residus de construcció. Aquestes fiances es retornaran en el 



  

moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver 
dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’article 6.6 b), per remissió a l’art. 5.2.f) de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl s’ha liquidat les taxes d’ocupació de la via pública per un 
import de dos-cents vuitanta euros amb vuitanta cèntims (280,80 €). 
  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe del tècnic municipal, abans de l’inici de les 
obres haurà de presentar el projecte executiu per la seva posterior revisió i 
aprovació per part dels Serveis Tècnics i emplaçament en format digital.  
 
3.2.- AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 
210/2005 A LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES COUR-89 S.A. PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE SET VIVENDES AMB APARCAMENT COMUNITARI A LES 
PARCEL.LES HF-7 I HF-11 DEL SECTOR U-4, CARRER FRANCESC PARERA 
NÚMERO xx. 
   
Vista la instància presentada pel senyor Eugeni Gil Morales en nom i representació 
de Construcciones Cour-2000 S.L. demanant un canvi de titularitat de la llicència 
d’obres número 210/2005 a favor de Construcciones Cour-89 S.A. per a la 
construcció de set vivendes amb aparcament comunitari a les parcel.les HF-7 i HF-
11 del sector U-4. 
 
Atès que en data 7 de març de 2007 el senyor Eugeni Gil en representació de 
Construcciones Cour 2000 S.L. aporta certificats de l’arquitecte de l’obra Ivan 
Guerrero Fernández i  de l’arquitecte-tècnic Jordi Fortuny Aguiló, manifestant que 
continuen amb les direccions de les obres. 
  
Atès que amb posterioritat s’aporta certificats de les dues societats dels acords 
adoptats entre les dues parts. 
  
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de llicències de data 13 de març de 
2007, el contingut del qual és: 
 

“Sònia Hernández i Escudero, cap del servei de llicències, acctal., de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació amb la sol·licitud de transmissió de llicència d’obres per a la construcció 
de set habitatges unifamiliars en filera, amb aparcament comunitari, en les parcel·les HF-7 i 
HF-11, Francesc Parera, números xx, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 01/08/2005, registrat d’entrada amb el número 4196, el Sr. 
Eugenio Gil Morales, actuant en representació de la societat CONSTRUCCIONES COUR 
2000, SL va sol·licitar llicència d’obres majors per a la construcció de set habitatges 
unifamiliars en filera, amb aparcaments, al carrer Francisco Parera, números xx, Sector U4, 
de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sr. Jordi 
Fortuny i Aguiló, i visat amb el núm. 2005016634, de data 20/07/2005. 
 
2n.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20/12/2006, va acordar 
l’atorgament a la societat CONSTRUCCIONES COUR 2000, SL de la llicència sol·licitada 
(exp. núm. 210/2005). 



  

 
3r.- En data 02/01/2007, registre número 74, el Sr. Eugenio Gil Morales, actuant en 
representació de la societat CONSTRUCCIONES COUR 2000, SL, sol·licita la transmissió de 
la llicència concedida a la referida societat ,en data 20/12/2006 a favor de la societat 
CONSTRUCCIONES COUR-89, S.A., i a l’efecte acompanya còpia simple de l’escriptura de 
compravenda de les parcel·les objecte de llicència. 
 
4t.- Mitjançant escrit de data 07/03/2007, registrat d’entrada amb el número 1619, el Sr. 
Eugenio Gil, actuant en representació de la societat CONSTRUCCIONES COUR-2000, S.L., 
acompanya escrit signat per l’arquitecte autor del projecte bàsic i d’execució, el Sr. Jordi 
Fortuny Aguiló, comunicant que continua fent-se càrrec del desenvolupament del mateix. 
També s’acompanya escrit signat per l’arquitecte tècnic encarregat de la direcció facultativa 
de l’obra, Sr. Iván Guerrero Fernández, conforme continua davant de la mateixa. 
 
5è.- Mitjançant escrit de data 08/03/2007, registrat d’entrada amb el número 1683, 
acompanya l’acord signat per les dues societats intervinents conforme el qual la mercantil 
CONSTRUCCIONES COUR-2000, SL, transmet la llicència d’obres per a la construcció de 7 
habitatges unifamiliars, ubicats en el carrer Francesc Parera, números xx, amb tots els drets i 
deures que de la mateixa es deriven, àdhuc les fiances constituïdes per a les garanties 
urbanístiques, a la societat CONSTRUCCIONES COUR-89, S.A., la qual accepta la 
transmissió. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Les llicències urbanístiques, com a espècie del gènere llicències municipals, són 
transmissibles d’acord amb allò establert a l’article 86 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). El procediment comporta que 
tots els subjectes que intervenen en la transmissió ho comuniquin per escrit a l’òrgan que la 
va atorgar, el qual ha de comprovar que la llicència ni es troba limitada en el seu nombre, ni 
es concedí tenint en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat. En la 
present llicència, ambdues condicions concorren negativament, circumstància que permet la 
transmissió sol·licitada. 
 
SEGON.- Transcorregut el termini d’un mes des de la comunicació sense haver-se notificat la 
no procedència de la transmissió, es considerarà aquesta plenament eficaç. En defecte de 
comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris dels 
danys que puguin derivar-se de l’actuació. 
 
TERCER.- Val a dir, encara, que per tal que una llicència resulti transmissible no ha d’haver-
se produït la seva caducitat pel transcurs dels terminis legalment previstos, és a dir, sis 
mesos per iniciar les obres i dos anys per a la seva finalització. 
En aquest cas, la llicència d’obres es va concedir per acord de la Junta de Govern Local, en 
data 20/12/2006 i, abans de la seva caducitat, en data 02/01/2007, s’ha demanat la 
transmissió de la llicència. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la transmissió de 
la llicència d’obres per a la construcció de set habitatges unifamiliars en filera amb 
aparcaments, a les parcel·les HF-7 i HF-11, ubicades al Sector U4, carrer Francesc Parera, 
números 28-32 i 34-40, de Canet de Mar, sol·licitada pel Sr. Eugenio Gil Morales, en 
representació de la mercantil CONSTRUCCIONES COUR-2000, SL.” 

 
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 disposa l’rticle180.3 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, l’article 
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 tinença 
d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Autoritzar la transmissió de la llicència d’obres número 210/2005 a la 
societat Construcciones Cour-89, S.L. per a la construcció de set habitatges i 
aparcament a les parcel.les HF-7 i HF-11 del sector U-4. carrer Francesc Parera 
número 28-32 i 34-40, amb tots els condicionaments inherents a la llicència d’obres 
concedida per la Junta de Govern Local en data 20 de desembre de 2006. Cal tenir 
present que la llicència d’obres caduca en data 20 de desembre de 2008. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR UA-5 
 
Vista la instancia presentada pel senyor Roberto Palau Garrigues, en nom i 
representació de la mercantil Diagonal Delta S.A., amb la qual acompanya projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació UA-5 “La Llave” per a la seva tramitació i 
aprovació. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de 
setembre de 2005 va aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament de l’esmentada unitat i publicada per la seva 
excutivitat en el D.O.G.C. número 4525 de data 7 de desembre de 2005. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de març de 2006, va 
aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació del sector i pendent de l’aprovació 
definitiva fins a la resolució de les al.legacions presentades a l’acord adoptat. 
 
Vista la documentació presentada en data 18 de desembre de 2006, aportant 
informe d’evacuació de les aigües pluvials de la zona Rial d’en Grau i que afecta al 
projecte d’urbanització per estar en la seva influencia. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte i de l’enginyer municipal de data 26 de març de 2007, 
el contingut del qual és: 
 

“Es presenta a aprovació del projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació UA-5 La Llave 
redactat  per Miguel Palmero, arquitecte. 

El projecte té per objecte la urbanització de l’àmbit de planejament definit en les vigents 
NNSS. En concret es proposa la urbanització del tram de via paral·lela a la carretera N-II  en 
entre els carrers de Narcís Monturiol i la Ronda Anselm Clavé així com de la Zona verda 
triangular delimitada pel planejament entre el carrer del Molí el tram de la carretera. 

En aquests moments el Projecte de reparcel·lació de l’àmbit està aprovat inicialment i en 
conseqüència no es pot considerar efectiva la cessió dels bens de domini públic (vials i Zona 



  

verda) a l’Ajuntament, de tota manera es valora e informa el document tècnic presentat amb 
el efectes de compliment del tràmit d’aprovació inicial i informació pública. 

El contingut dels projectes d’Urbanització ve definit per la LUC en el seu article 70  i pel 
reglament de la LUC en l’article 96. El projecte d’urbanització  ha de con tenir. 

1. Memòria descriptiva de les característiques de les obres. 

2. Plànol de situació en relació amb el conjunt urbà. 

3. Plànols de projecte i de detall. 

4. Plec de condicions. 

5. Amidaments, Quadres de preus i Pressupost. 

6. Pla d’etapes. 

El document incorpora una proposta de classificació del contractista, tot i n o ser un obra 
municipal. 

Incorpora també el corresponent Estudi de seguretat i salut. 

El projecte  consisteix en definir gràficament i valorar les següents obres: 

Condicionament del terreny. 

Xarxa de clavegueram. 

Xarxa d’abastament d’aigua. 

Xarxa d’energia elèctrica. 

Xarxa de telecomunicacions. 

Enllumenat públic. 

Afermat i pavimentació. 

Senyalització. 

Jardineria i mobiliari urbà. 

Reg. 

El projecte defineix el pressupost d’execució material, les despeses generals, el benefici 
industrial i l’IVA: 

 

Pressupost d’execució material 
650.931,56 

Despeses generals 13% 84.621,10 

Benefici industrial 6% 39.055,89 

Control de qualitat 6.509,32 

Seguretat i Salut 13.018,63 

 794.136,50 

IVA 16% 127.061,84 

Pressupost global de licitació 921.198,34 

 

Essent la documentació suficientment completa i el contingut adaptat la normativa de 
compliment obligatori, s’informa favorablement. 

Caldrà trametre el document per al seu informe al Consell Comarcal del Maresme, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la Demarcació de Carreteras del Estado, i que el sol·licitant aporti la 



  

conformitat  del projecte amb l’assessorament de les companyes de serveis de telefonia, 
aigua i electricitat que incorpora. 

Caldrà adaptar el projecte al que resulti dels respectius informes. 

Cal apuntar que existeix un desajust entre els límits dels espais de cessió obligatòria definits 
pel planejament i els àmbits enjardinats i amb xarxes de rec definits pel projecte 
d’urbanització. Caldrà fer coincidir els dos àmbits de manera que quedi clara  funcional i 
tècnicament la superfície que correspon a la titularitat pública com la privada, Caldrà realitzar 
la cessió de totes aquelles superfícies que pel seu tractament, i ús tinguin la consideració de 
públiques. 

Caldrà la presentació d’un text refós que unifiqui tota la documentació presentada” 

Atès que el senyor Miquel Carles Miguel Fernández de Cueva en representació de 
Diagonal Delta S.A., presenta en data 23 de març de 2007, el projecte 
d’instal.lacions de la urbanització, tal i com ho determina l’informe tècnic. 
 
Atenent allò que disposa l’article 70 de la LUC i article 96 del Reglament, de 
conformitat amb la proposta de la tinença d’alcaldia d’urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA-
5 “La Llave” presentat per la mercantil Diagonal Delta S.A. i redactat per Miguel 
Palmero Arquitectos, S.L., amb un pressupost d’execució material de sis-cents 
cinquanta mil nou-cents trenta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (650.931,56 €), 
condicionada a la incorporació de totes i cadascuan de les condicions 
contemplades en l’informe tècnic abans de l’aprovació definitiva. 
 
SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període d’un 
mes en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de la casa consistorial als efectes 
d’al.legacions i reclamacions sobre el projecte. Transcurregut el termini i en cas de 
no presentar-se cap al.legació s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat 
d’adoptar cap altre acord. 
 
TERCER.- Enviar la documentació al Consell Comarcal del Maresme, L’Agència 
Catalana de l’Aigua i la Demarcació de Carreteres de l’Estat perquè en el termini 
d’un mes emetin el corresponent informe del projecte d’urbanització.  
 
QUART.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de sis mil cinc-cents nou 
euros amb trenta-dos cèntims (6.509,32 €).  
 
CINQUÈ.- S’haurà de dipositar prèviament l’import de tretze mil divuit euros amb 
seixanta-tres cèntims (13.018,63 €) en concepte de garantia pels valors 
urbanístics en risc i la quantitat de 72.120,00 en concepte de fiança per residus de 
la construcció. Aquestes fiançes es retornaran a la finalització de les obres i 
comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
SISÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic haurà de presentar abans de 
l’aprovació definitiva un text refós que unifiqui tota la documentació presentada. 
 



  

5.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA DE LES VIES 
PÚBLIQUES 
 
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. 
 
6.- INCOACIÓ EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA PEL RESTABLIMENT 
DE LES OBRES DE L’ESCOLA BRESSOL 
 
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. 
 
7.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT PLAÇA 11 
DE SETEMBRE 
 
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. 
 
8.-APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE MARÇ 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  febrer al 15 de març de 2007. 
 
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 2007,  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 quinze mil dos-cents noranta-quatre 
euros amb vint-i-nou cèntims (15.294,29 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 de febrer i el 15 de març de 2007. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents vuitanta-nou euros amb 
vuitanta-dos cèntims (789,82 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local , durant el mes de març de 2007. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-un euros amb 
vuitanta-sis cèntims (391,86 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de març de 2007. 
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents seixanta-sis euros amb 
quaranta cèntims (366,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
març de 2007.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de seixanta-un euros amb seixanta-vuit 
cèntims (61,68 €), corresponent a les assistències a judicis dels agents de la 
Policia local, durant el mes de març de 2007, d’acord amb l’article 5 de l’acord 
sectorial per a la Policia local per a l’any 2006, aprovat pel Ple de l’ajuntament amb 
data 25 de maig de 2006. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2007. 
 
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 21.05 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcalde, 
 
 
 
 
Carme Gutiérrez Noguera     Joaquim Mas Rius 
 


