
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 6 DE SETEMBRE DE 2012 

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

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.00 hores 
Hora que acaba: 20.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 26.07.12 i la de la sessió extraordinària i urgent de data 
30.07.12 

2) Acceptació atorgament ajuts en l’àmbit d’Educació de la Diputació de 
Barcelona xarxa de municipis 2011 

3) Aprovació concessió llicència de primera ocupació habitatge unifamiliar 
ubicat al carrer Sant Llúcia, xx 

4) Rectificació error material acord modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança 
municipal de creació de fitxers de protecció de dades de caràcter personal 

5) Relació de decrets des del dia 16 de juliol fins al dia 24 d’agost de 2012 
6) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 26.07.12 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE DATA 30.07.12 



 

 

 
 

 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 26 de juliol de 2012 i la de la sessió extraordinària i urgent de 
data 30 de juliol de 2012 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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- ACCEPTACIÓ ATORGAMENT EN ÀMBIT D’EDUCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS 2011  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrada el 20/12/2007 va 
aprovar el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política 
local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats del 
seu territori.  
 
Vist que finalitzada la vigència del Protocol general, i fins a l’aprovació d’un nou 
protocol o instrument equivalent, el Ple de la Diputació de Barcelona, el 22 de 
desembre de 2011, va aprovar el Règim transitori aplicable al Protocol general 
del Pla de concertació 2008-2011, amb la voluntat de garantir el màxim valor 
possible de la funció de cooperació local i configurar un espai efectiu per donar 
continuïtat a les línies de treball que han demostrat eficàcia i assegurar la 
transferència de recursos als Ajuntaments i la resta d’ens locals. 
 
Atès que el Règim transitori assenta les bases per elaborar un renovat Catàleg 
de suport als serveis i a les activitats per al 2012, així com el seu Règim de 
concertació i la convocatòria corresponent  
 
Vist que el Catàleg comprèn la relació de recursos concertables que la 
Diputació ofereix als ens locals per al suport a la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats, a través de recursos tècnics, econòmics i materials i que 
per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels ens destinataris i 
a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació, aquest any s’inclou en el 
Catàleg el programa  complementari de mobiliari d’espai públic, alhora que 
s’introdueixen canvis en la classificació dels recursos que simplifiquen les 
categories fins ara vigents i clarifiquen el tipus de recurs que es transfereix. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 231/2012, de 23 de febrer es va 
aprovar les sol·licituds de subvenció i ajuts en l’àmbit de polítiques locals 
d’educació següents:  
 
Ajuts amb suport econòmic 
 

Millora de l’activitat firal  Cost actuació Ajut sol·licitat %
Suport al funcionament de centres i serveis 
municipals de formació d’adults 

 

Projecte 2012 16.923,52 € 7.461,76 € 44 



 

 

 
 

Projectes de transició Escola - Treball.    
Projecte d’escolarització compartida Passarel·les 7.181,76 € 3.590,88 € 50 

 
Vist que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar en data 15 
de maig de 2012 la Resolució de la convocatòria per a l’any 2012, per a la 
concessió d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del 
Pla de concertació. 
 
Atès que en la resolució esmentada es fa pública la concessió, per part de la 
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, dels ajuts següents: 
 

Nom de l’actuació Import  Codi 
Projecte escolarització compartida Passarel·les 2.173,79 € 12/Y/85507 
Cursos i tallers d’alfabetització, neolectors i alfabetització digital 4.517,07 € 12/Y/85506 

 
Atès que, considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta 
de Govern Local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ÚNIC.- Acceptar la concessió dels ajuts següents: 
 

Nom de l’actuació Import  Codi 
Projecte escolarització compartida Passarel·les 2.173,79 € 12/Y/85507 
Cursos i tallers d’alfabetització, neolectors i alfabetització digital 4.517,07 € 12/Y/85506 

 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR UBICAT AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor JT, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar 
ubicat al carrer Santa Llúcia número xx. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 18 de juliol de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a l’habitatge unifamiliar de referència es 
constata el següent: 
 
1. Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 

llicència d’obres majors, expedient 277/1998. 
2. Quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 

obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la llicència de 
primera ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 3 de setembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 



 

 

 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisades la sol·licitud i la 
documentació presentada pel senyor JTM, en nom i representació d’ell mateix 
per tal d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar 
ubicat al carrer Santa Llúcia número xx, s’emet informe a partir dels següents: 
  

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 6 de juliol de 2012, registrat d’entrada 
amb el número 2928, pel senyor JTM, es demana llicència de primera ocupació 
de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Santa Llúcia número xx. 
  
2r.- En el municipi de Canet de Mar hi ha unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
3r.- Els tècnics municipals han emès informe favorable sobre la concessió de la 
llicència de primera ocupació sol·licitada, de l’habitatge unifamiliar ubicat al carrer 
Santa Llúcia número xx, per tal com l’actuació executada s’ajusta plenament a 
les prescripcions tècniques legalment establertes amb ocasió de la concessió de 
la corresponent llicència d’obres.  
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, emetre el següent INFORME                                                    
                                                        
Primer: la legislació aplicable és la següent: 
 
 art. 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la LUC; 
 art. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS); 
 art. 70 i concordant de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, (LRJPAC). 

 
Segon: la primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les 
instal·lacions  estan subjectes a llicència urbanística com, de fet declara l’article 
187.2.e) de la TRLUC. En termes molt similars s’expressa l’article 90 del ROAS, 
segons el qual estan subjectes  a la llicència de primera ocupació o utilització les 
edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació 
substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un 
projecte, d’acord amb l’article 75 del ROAS. La llicència de primera ocupació 
acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència. 
 
Tercer: el procediment per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació l’ha 
de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a la data d’acabament de les obres. 
A aquest efecte, es considera acabada l’obra quan el director facultatiu lliuri un 
certificat en el qual s’acrediti, a més de la data de l’acabament, el fet que les 
obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 



 

 

 
 

Quart: els Serveis Tècnics municipals han d’efectuar la inspecció, si es 
comprova que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades 
per la llicència, informarà sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera utilització. En cas contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar l’inici del corresponent expedient d’esmena i legalització, si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè: el termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense resolució expressa, es 
considera atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 82 del ROAS. 
 
Sisè: cal dir, també, que la utilització i el gaudi dels serveis municipals 
relacionats amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament de la 
llicència de primera utilització, si així ho estableix amb caràcter general l’ens 
local, en exercici de la potestat reglamentària. 
 
Setè: consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les taxes i els drets 
corresponents, d’acord amb les ordenances fiscals vigents, i que s’han observat 
la resta  dels requisits legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, el funcionari sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar ubicat al 
carrer Santa Llúcia número xx». 

 
RESULTANT que s’han complert els 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 l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb 
tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, i amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al senyor JTM, de l’habitatge 
unifamiliar ubicat al carrer Sant Llúcia número xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents noranta-set 
euros amb noranta-cinc cèntims (397,95 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de la fiança dipositada en data 8 de març de 
1999, dels valors urbanístics en risc per un import de mil dos-cents nou euros 



 

 

 
 

amb vuitanta-vuit cèntims (1.209,88 €) (201.307 PTA.) efectuada mitjançant aval 
bancari de Caixa Catalunya amb el número 00049542. 
 
4.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 
1 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de maig de 2012, va 
acordar aprovar la modificació de l’annex 1 de l’Ordenança municipal de creació 
de fitxers de protecció de dades de caràcter personal amb la inclusió de 
diversos fitxers. 
 
Atès que s’ha detectat una errada material en el contingut del fitxer número 5 
anomenat “Control horari”, en concret en el seu apartat e), ja que segons 
l’article 12.1 LOPD, no es considerarà comunicació de dades l’accés d’un tercer 
a les dades quan aquest accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al 
responsable del tractament, i en el mateix sentit es pronuncia l’apartat 25 de la 
Recomanació 1/2011, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la 
creació, la modificació i la supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
titularitat pública, quan diu que no es consideren cessió les comunicacions de 
dades del responsable del fitxer a l’encarregat del tractament necessàries per a 
la prestació del servei encarregat, quan s’hagi establert el contracte o l’acord 
d’encàrrec a què es refereix l’article 12.2 LOPD. 
 
Atès que l’esmentat apartat e) disposava quant a la cessió de dades, que es 
preveia la cessió de les dades a l’empresa que gestioni el sistema de control de 
presència, supòsit que es troba englobat en l’anterior article 12.1 LOPD. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material existent en l’acord núm. 14 pres pel Ple de 
la corporació en sessió de data 31 de maig de 2011, pel que fa al fitxer número 
5 anomenat “Control horari”, i en concret en el seu apartat e), en el sentit que 
allà on diu: 
 

e) Cessió de les dades previstes: Es preveu la cessió de les dades a 
l’empresa que gestioni el sistema de control de presència. 

 
Ha de dir: 
 

e) Cessió de les dades previstes: No es preveu cap cessió. 
 
SEGON.- Que la present rectificació es publiqui al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 



 

 

 
 

TERCER.- Que el present acord es ratifiqui pel Ple de la corporació en la 
propera sessió que celebri. 
  



 

 

 
 

5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16 DE JULIOL FINS AL DIA 24 
D’AGOST DE 2012 
 
Núm. Data Resum

861 16/07/2012 Incoació procediment ordre d'execució finca can Gabarró 

862 16/07/2012 Reconeixement triennis Sr. SAT 

863 16/07/2012 Canvi nom nínxol 

864 16/07/2012 Permís actuació riera Sant Domènec 20 de juliol AV casc antic 

865 16/07/2012 Cessió envelat ball country 21 de juliol 

866 16/07/2012 Aprovació 4a i última certificació obres sostre planta baixa Casa Museu 

867 16/07/2012 Requeriment Oriol Debat dipositar cinta ple 29 de març de 2012 

868 17/07/2012 Encàrrec assistència jurídica advocat Ramon Verdaguer 

869 17/07/2012 Anul·lació baixes d'ofici 

870 17/07/2012 Anul·lació baixa d'ofici 

871 17/07/2012 Autorització terrassa plaça Universitat 

872 17/07/2012 Advertiment primera multa façana posterior hotel Carlos, Av. Castellmar 

873 17/07/2012 Autorització sopar casa Roura 28 de juliol 

874 17/07/2012 Permís sopar de veïns a la Pl. Universitat dia 22 de juliol 

875 18/07/2012 Adhesió Pla comarcal política de dones 

876 18/07/2012 Sol. subvenció Institut Català de la dona per a cursos a dones nouvingudes 

877 18/07/2012 Pernoctació Bitxos 

878 18/07/2012 Pernoctació Drac màgic 

879 18/07/2012 Cessió material ADAK 

880 18/07/2012 Cessió ús Masoveria 

881 19/07/2012 Despeses setmanals 

882 19/07/2012 Modificació pressupost mitjançant generació d'ingressos 

883 19/07/2012 Resolució sancionador expedient de trànsit 

884 19/07/2012 Incoació expedient ordre d'execució c/ Vall XX (Bar Sol i Sombra) 

885 19/07/2012 Actualització inventari finca cedida per al segon institut 

886 19/07/2012 Permís per Gran nit de la sardana 

887 19/07/2012 Permís sopar veïns carrer Sant Jaume 28 de juliol 

888 20/07/2012 Concessió de títols de nínxol 

889 20/07/2012 Concessió títol de nínxol 

890 20/07/2012 Recurs reposició liquidació conveni CCM gossera 

891 20/07/2012 Aprovació IRPF mes de juny 

892 20/07/2012 Autorització reducció jornada Sra. MVM 

893 20/07/2012 Reconeixement triennis Sr. FAA 

894 23/07/2012 Contractació modificació instal·lació elèctrica c/ Font XX 

895 23/07/2012 Modificació pressupost per transferències de crèdit 

896 24/07/2012 Incoació expedient trànsit 

897 24/07/2012 Imposició sanció persones físiques 

898 24/07/2012 Imposició sanció persones jurídiques 

899 24/07/2012 Baixa plaça mercat 

900 24/07/2012 Nomenament lletrats i tramesa expedient recurs 198/2012 F 

901 24/07/2012 Deixar sense efectes decret 867/2012 16 de juliol 

902 24/07/2012 Requeriment dirigit a OSB perquè dipositi enregistrament Ple 29,03,12 



 

 

 
 

Núm. Data Resum

903 24/07/2012 Despeses setmanals 

904 24/07/2012 Ampliació subvenció Associació gats 

905 25/07/2012 Concessió targeta disminució 

906 25/07/2012 Contractació servei animació Fira Modernista 

907 25/07/2012 Subvenció Direcció General de Joventut 

908 25/07/2012 Autorització concerts Gatzara mesos juliol i agost 

909 25/07/2012 Contractació manteniment ascensors Av. Maresme 

910 26/07/2012 Denegació permís filmació Ple 260712 JJBT 

911 26/07/2012 Pernoctació Strankis 

912 26/07/2012 Sopar veïns C/ Cuba 

913 27/07/2012 Resposta Suara Cooperativa sobre mesures d'ajust 

914 27/07/2012 Aprovació trienni Sr. JMS 

915 27/07/2012 Aprovació triennis Sra. ITM 

916 27/07/2012 Aprovació triennis Sr. ABR 

917 27/07/2012 Aprovació triennis Sr. JCV 

918 27/07/2012 Permís marxa cap a la independència 

919 27/07/2012 Aprovació nòmina mes de juliol 

920 30/07/2012 Nomenament cap accidental Policia Local 

921 30/07/2012 Nomenament tresorera acctal. 

922 30/07/2012 Canvi nom nínxols parròquia 

923 30/07/2012 Nomenament secretària acctal. 

924 30/07/2012 Sardinada Av. Maresme 

925 31/07/2012 Contractació control de presència 

926 31/07/2012 Incoació expedient sancionador Clínica Dental Maresme, SL 

927 31/07/2012 Contractació subministrament vestuari Policia Local 

928 31/07/2012 Delegació alcaldia agost 2012 

929 31/07/2012 Actes Av. Maresme 

930 31/07/2012 Adquisició moto Policia Local 

931 31/07/2012 Targeta aparcament 

932 31/07/2012 Declaració desert contracte subministrament vehicle Policia Local 

933 31/07/2012 Adjudicació contracte rènting vehicle Policia Local 

934 31/07/2012 Cessió material ADAK 

935 31/07/2012 Autorització bikini Rock 

936 31/07/2012 Requeriment dipòsit filmació Ple Municipal 

937 01/08/2012 Canvi designa advocats RCA 139/2012 - Interventor Interí 

938 01/08/2012 Autorització ús masoveria ADAK 

939 01/08/2012 Anul·lació expedients baixa d'ofici 

940 02/08/2012 Anul·lació baixa d'ofici 

941 02/08/2012 Festa del comerç fora stocks Unió de botiguers 

942 02/08/2012 Permís Ass. espanyola contra el càncer sopar benèfic a l'interior Casa Roura

943 02/08/2012 Atorgament cal Tibu permís per actuació de màgia 

944 03/08/2012 Estimació recurs reposició passeig Misericòrdia, XX 

945 03/08/2012 Vairacions terrassa d'estiu quiosc plaça Universitat 

946 06/08/2012 Nomenament agent de policia com a cap de servei 



 

 

 
 

Núm. Data Resum

947 06/08/2012 Inc. expedient ordre execució passeig Misericòrdia, XX i riera del Pinar XX 

948 06/08/2012 Autorització Tir al Plat 

949 07/08/2012 Autorització de via pública per a pissarres al restaurant Pica-Pica 

950 07/08/2012 Autorització ampliació francfurt Dani 

951 07/08/2012 Incoació expedients trànsit 

952 07/08/2012 Imposició sancions persones físiques 

953 07/08/2012 Imposició sancions persones jurídiques 

954 08/08/2012 Requeriment mesures aire condicionat casa Roura 

955 08/08/2012 Assabentat act. maquinària jardineria a JRD parcel·la 25 polígon industrial 

956 08/08/2012 Sopar veïns C/ Àngel Guimerà 

957 08/08/2012 Anul·lació baixes d'ofici 

958 08/08/2012 Resposta denegació baixa gual mossèn Comerma, XX 

959 08/08/2012 Sopar veïns Av. Dr. Marià Serra 

960 08/08/2012 Advertiment primera multa coercitiva C/ Joan Oms, XX 

961 08/08/2012 Denegació sol·licitud baixa gual C/ Bonaire, XX 

962 09/08/2012 Sobreseure sanc. civisme de TM 

963 09/08/2012 Sobreseure sanc. civisme d’IE 

964 09/08/2012 Denegació ocupació via pública al Frankfurt La Formigueta 

965 09/08/2012 Ampliació aforament de la Residència Miramar 

966 09/08/2012 Modificació pressupost mitjançant transferències de crèdit 

967 09/08/2012 Denegació responsabilitat patrimonial Sra. MPL 

968 09/08/2012 Denegació responsabilitat patrimonial Sra. AMA 

969 09/08/2012 Deixar sense efecte ord. suspensió i decretar-ne una altra, Dras. del Pla, XX

970 09/08/2012 Resolució sancionadora expedients trànsit 

971 10/08/2012 Adhesió al PEAL Fase II 

972 13/08/2012 Modificació pressupost per generació ingressos 

973 13/08/2012 Modificació pressupost mitjançant transferència de crèdit 

974 13/08/2012 Incoació expedients trànsit 

975 13/08/2012 Imposició sanció persones físiques 

976 14/08/2012 Admesos i exclosos plaça secretaria 

977 14/08/2012 Contractació manteniment sistema d'alarmes i incendis 

978 14/08/2012 Contractació prevenció de riscos OA Ràdio Canet 

979 14/08/2012 3 hores resistència BTT. Club Ciclista Canet 

980 16/08/2012 Aprovació IRPF mes de juliol 

981 17/08/2012 Delegació presidència comissió de comptes 

982 17/08/2012 Despeses setmanals 

983 20/08/2012 Contractació jardiner mes de setembre 

984 21/08/2012 Targeta disminució 

985 21/08/2012 Autorització canvi data festa Associació cop de rock 

986 21/08/2012 Aut. actuacions a la riera Sant Domènech Associació veïns casc antic 

987 21/08/2012 Incoació expedient restauració legalitat urbanística Les Palmes, XX 

988 22/08/2012 Autorització fira pintors riera sant Domènec 

989 22/08/2012 Anul·lació baixa habitant 

990 24/08/2012 Anul·lació encàrrec jardiner mes de setembre 



 

 

 
 

Núm. Data Resum

991 24/08/2012 Autorització transmissió plaça d'aparcament 

 
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. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL 
CARRER SANT BENET, XX. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 24 
d’agost de 2012 (núm. de registre 2012/3555) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas al núm. 9 del carrer 
Sant Benet, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 3 de setembre 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ:  Sant Benet, XX 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada 
condicionada a: 
 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics 
es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa 
de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. 
La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en 
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les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 
95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la 
compactació d’aquest reblert de les rases. 

5 
 

En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. 

6 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del 
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 

8 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 
correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció 
per part dels Serveis Tècnics. 

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de 
manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

12 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres 
usos privats (mines, etc.) perquè donin el vistiplau "in situ", als efectes de no perjudicar els 
Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, 
sense la qual no es podran començar. 

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

14 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
15 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global 

per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
16 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 

d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 
17 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la 

que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
18 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 

municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

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

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de 
la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els 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 de l’informe tècnic 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 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal·lació d’una escomesa de gas al núm. XX del carrer Sant 
Benet, de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques 
marcades per l’enginyera municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta quatre cèntims (7,75.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
 
7.- PRECS  I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


