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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
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: 09.10 hores 
Hora que acaba: 10.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 

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

Local de data  26.10.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Acceptació subvenció contractació cinc persones – Programa Garantia Juvenil 
6) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per a l’estesa 

de línia elèctrica de baixa tensió a 400V al carrer Nou, XX de Canet de Mar 
7) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per a l’estesa 

de línia elèctrica i substitució de suport existent al carrer Emília Domènech, XX 
8) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL per al 

desmuntatge de subministrament a la riera Gavarra / Comediants, de Canet 
de Mar 

9) Donar compte de la relació de decrets del 17 al 21 d’octubre de 2016 (núm. 
1064 al núm. 1097) 

10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26.10.16 
 



S/iu 

 
2 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 26 d’octubre de 2016 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
1.- Es dóna compte de la sentència número 381/16 de la demanda 632/2014 
presentada al Jutjat social número 8 de Barcelona pel senyor JJBT el qual 
sol·licitava un canvi en la seva situació d’incapacitat permanent absoluta derivada 
de malaltia comuna, per una situació d’incapacitat permanent absoluta derivada 
d’accident de treball. La sentència és desestimatòria. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/42/2016 de data 28 d’octubre de 2016 
per import de 1.947,89 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/42/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
0225 MM.T.Q. activitats escolars 60,00 
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0226 D.H.P. aparells ortopèdics/ulleres/plantilles 360,00 
0228 K.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 215,10 
0229 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 250,00 
0230 D.T. despeses habitatge - subministraments - GAS 59,22 
0230 

 
despeses habitatge - subministraments - LLUM 164,21 

0231 R.S.A. subvenció esports 392,00 
0232 A.G.D. despeses habitatge - subministraments - LLUM 197,36 
0233 J.R.M. allotjament urgències/pensió 250,00 

    
  

Import total relació BSGG/42/2016 1.947,89 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data 2 de novembre de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 117.786,47 €, corresponent a la relació F/2016/64.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 2 de novembre  de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de  117.786,47 €, corresponent a la relació F/2016/64.  
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, ATORGADA PEL SOC, PER A LA 
REALITZACIÓ DE 5 CONTRACTES, A JOVES BENEFICIARIS DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 
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L’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 1000/2016, 
de data 15 de setembre, a l’empar del que es preveu a l’Ordre TSF/213/2016, d’1 
d’agost i a la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, va resoldre: 

PRIMER: Sol·licitar una subvenció per import de cinquanta-cinc mil euros 
(55.000,00 €) corresponen al cost de la contractació de 5 persones, a 
l'empara d'allò que preveu l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
Vista la Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 
data 24 d’octubre de 2106, per la que es resol: 
 

1. Atorgar a l’entitat AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, amb NIF XXXXXXX, 
una subvenció d’/de 55.000,00 euros per a la realització de 5 contractes 
de treball en pràctiques, amb càrrec a les partides pressupostàries: 
- D/460000104/331E/0000 
- D/461000104/331E/0000 
- D/469000104/331E/0000 
- D/481000104/331E/0000  
- D/482000104/331E/0000  
Del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 
2016. 

 
Atès que es fa necessari determinar les àrees d’adscripció de les contractacions 
atorgades, en funció de les necessitats més urgents, en matèria de personal,  
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per import de 55.000,00 euros atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de 5 contractes de treball en 
pràctiques. 
 
SEGON.- Determinar que les contractacions es destinaran a: 

- Un/a delineant, adscrit a Urbanisme 
- Un/a administratiu/va, adscrit a la Intervenció 
- Un/a auxiliar administratiu/va, adscrit als Serveis Socials 
- Un/a auxiliar administratiu/va, adscrit a la Casa Museu 
- Un/a auxiliar administratiu/va, adscrit a Sanitat. 

 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals a 
tots els efectes. 
 
QUART: Facultar la senyora alcaldessa, per signar els documents necessaris en 
relació amb l’execució de la present subvenció. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A L’ESTESA DE LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
A 400V AL CARRER NOU, XX DE CANET DE MAR. 
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Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 24 
d’agost de 2016 (núm. de registre 2016/4899) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a estesa de línia elèctrica de baixa tensió a 400V al Carrer 
Nou, núm. XX, 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 1 de setembre de 2016, 
i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’ESTESA DE LÍNIA AÈRIA 
CANALITZACIÓ:   ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
LOCALITZACIÓ:  c/ Nou, núm. XX  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:  
   

  
 
 
 

Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la Tècnica que 
subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Caldrà 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. S’haurà de col·locar la senyalització 
provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

2 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. 

3 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 o material, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa en horari nocturn. 

4 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. 

5 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. 

6 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. S’haurà 
de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública durant el cap de 
setmana. 

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

8 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 
de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre 
municipi. 

9 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
2,20 €. 

10 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 

Ref.: SCE 530949 
Reg. Entr. 4899 
Data 24-08-2016 
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11 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb la Policia Local. 

12 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. 

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

 
OBSERVACIONS: 
No es preveu a priori que sigui necessària l’ocupació de via pública amb maquinària, 
sacs o runes, però segurament sí un tall de carrer. 

 
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 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. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a l’estesa de línia aèria de Baixa Tensió a 400V al carrer Nou, XX, amb els 
condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 1 de 
setembre de 2016 i que s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 2,20€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA ESTESA DE LÍNIA ELÈCTRICA I SUBSTITUCIÓ 
DE SUPORT EXISTENT AL CARRER EMILIA DOMÈNECH, XX 
 
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 4 de 
juliol de 2016 (núm. de registre 2016/3165) mitjançant la qual sol·licita llicència 
d’obres per a un desplaçament de línia aèria existent, substituint un suport de 
fusta existent per un nou suport al Carrer Emília Domènech, XX, de Canet de 
Mar. 
  
Vist l’informe desfavorable emès per l’enginyera municipal en data 6 de juliol de 
2016. 
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Vista la instància d’al.legacions presentada per Endesa Distribución Electrica, 
S.L.U en data 23 de setembre de 2016 (núm. de registre 2016/5406) on sol.licita 
que es reconsideri la nova solució plantejada i s’atorgui la corresponent llicència. 
 
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 5 d’octubre, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:  ESTESA LÍNIA AÈRIA I SUBSTITUCIÓ SUPORT EXISTENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.  
LOCALITZACIÓ: c/ Emília Domènech, XX 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud permís per tal de substituir un suport de fusta per un 
nou suport HV 250/9m, substituir línia aèria i retensar línia aèria existent:    

  
 
 
 

 
En el punt 2.3 de la disposició addicional quarta de la “Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl” 
s’estableix que “totes les actuacions referents a infraestructures (noves línies 
elèctriques i de telecomunicacions i ampliació i reforma de les línies existents) que es 
portin a terme en sòl urbà i urbanitzable hauran de ser soterrades, o bé, en casos 
excepcionals prou justificats, grapades per façana, evitant l’aparició d’obstacles a la 
via pública”. 
 
Així doncs, qualsevol modificació de les instal·lacions existents de la xarxa de 
distribució elèctrica haurien de realitzar-se de manera soterrada o, si s’escau, 
grapades per façana, eliminant els possibles pals de fusta existents. 
  
No obstant, atès que es tracta d’un carrer que té una distribució de la xarxa elèctrica 
totalment aèria, amb les escomeses a totes les finques també de manera aèria, que 
l’actuació afectaria no només al veí sol·licitant d’escomesa elèctrica, sinó també a 
altres veïns que haurien de modificar les seves instal·lacions interiors per adaptar-se 
a la nova alimentació soterrada de l’escomesa elèctrica, i que es tracta d’edificacions 
que no tenen la seva façana directament a la via pública, sinó retirades respecte la 
mateixa, la tècnica que subscriu 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 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

4 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. S’haurà de col·locar 
la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

5 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. 

6 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 

Ref.: 537750 
Reg. Entr. 2016/4014 i 2016/5406 
Data 04-07-2016 i 23-09-2016 
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circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar 
senyalització lluminosa en horari nocturn. 

7 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. 

8 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. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana 
de la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

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

12 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. 

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

de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre 
municipi. 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
27,60 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 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. 

19 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 

20 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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 
3 dies. 

 
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 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. 
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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. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a estesa de línia aèria i substitució de suport existent al carrer Emilia 
Domènec, XX, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera 
municipal de data 5 d’octubre de 2016 i que s’expressen al document de la 
llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 27,60€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
concepte de taxes urbanístiques i 6€ en concepte d’ocupació de via pública. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat de la llicència a la liquidació complementària de 
la taxa d’ocupació de la via pública pendent de liquidar, i que puja un import de 
6,96€. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER AL DESMUNTATGE DE SUBMINISTRAMENT A LA  
RIERA GAVARRA/ COMEDIANTS,  DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 21 
de setembre de 2016 (núm. de registre 2016/5342) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per al desmuntatge de subministrament existent a la Riera 
Gavarra/Comediants, 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 22 de setembre de 
2016, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a 
continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN DESMUNTATGE DE 

SUBMINISTRAMENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
LOCALITZACIÓ: Riera Gavarra / Comediants  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Ref.: SCE-540681 
Reg. Entr. 2016/5342 
Data 21-09-2016 
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Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica 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 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la 
vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament 
i en 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. 

6 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. S’haurà de col·locar la 
senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

7 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. 

8 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. Caldrà col·locar senyalització 
lluminosa en horari nocturn. 

9 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. 

10 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. 

11 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. S’haurà 
de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública durant el cap de 
setmana. 

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

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

14 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. 

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

de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L.  al nostre 
municipi. 

17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
2,88 €. 

18 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
19 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
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20 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. 

21 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. 

22 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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 
2 dies. 

 
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 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. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per al desmuntatge d’un subministrament a la Riera Gavarra/Comediants, amb 
els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 1 de 
setembre de 2016 i que s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 2,88€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
concepte de taxes urbanístiques i l’import de 6€ en concepte d’ocupació de via 
pública. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat de la llicència a la liquidació complementària de 
la taxa d’ocupació de la via pública pendent de liquidar, i que puja un import de 
2,64€. 
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9.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 AL 21 
D’OCTUBRE DE 2016 (del núm. 1064 al núm. 1097)TCI 
O_INCLUSION_PLANTILL 

Num. Decret Data Títol 
 

DE1064/2016 17/10/2016 Autorització jubilació parcial A.D.C. 

DE1065/2016 18/10/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR CIVISME BCB 

DE1066/2016 18/10/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR CIVISME AB 

DE1067/2016 18/10/2016 Imposició sanció disciplinària Sr. X.S.P. 

DE1068/2016 18/10/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR TINENÇA EMR 

DE1069/2016 18/10/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR TINENÇA RMV 

DE1070/2016 18/10/2016 INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR TINENÇA MFA 

DE1071/2016 18/10/2016 Aprovació IRPF mes setembre 2016 

DE1072/2016 18/10/2016 Emplaçament JAG procediment carrer Sant Iscle amb 
Mas Feliu 

DE1073/2016 18/10/2016 Aprovació avançament nòmina octubre sr. P.R.R. 

DE1074/2016 19/10/2016 Aprovació factures per decret relació F/2016/59 

DE1075/2016 20/10/2016 FESTA DAU AL SET EL DIA 13 D'OCTUBRE 

DE1076/2016 20/10/2016 APROVACIÓ RELACIO FACTURES F/2016/62 

DE1077/2016 20/10/2016 Reconeixement ajut familiar al Sr. R.C.I. 

DE1078/2016 20/10/2016 PAGAMENT JUSTIFICAT OBRES I SERVEIS 

DE1079/2016 20/10/2016 Reconeixement ajut familiar Sr. J.M.P. R. 

DE1080/2016 20/10/2016 Reconeixement ajut familiar discapacitat al Sr. J.C.V. 

DE1081/2016 21/10/2016 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXPEDIENT REVOCACIÓ 
PUB OLAS 

DE1082/2016 21/10/2016 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES ACTIVITAT TE - AMPLE 
XX 

DE1083/2016 21/10/2016 DEVOLUCIONS DE FIANCES 

DE1084/2016 21/10/2016 CANVI DE TITULARITAT ACTIVITAT VENDA DE ROBA 
CARRER DE LA FONT XX 

DE1085/2016 21/10/2016 MODIFI.PRESSUPOST EXP.:51/2016 

DE1086/2016 21/10/2016 MODIF.PRESSUPOST EXP.:50/2016 

DE1087/2016 21/10/2016 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA BOTIGA DE 
ROBA CARRER SANTA ANNA XX 

DE1088/2016 21/10/2016 BAIXA ACTIVITAT CENTRE DE SUPORT FAMILIAR JOSEP 
MORA XX 

DE1089/2016 21/10/2016 ACTIVITAT DESPATX ADVOCAT DE LA RIERA GAVARRRA 
NÚMERO XX 
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DE1090/2016 21/10/2016 ATORGAMENT PRORROGA BOTIGA DE ROBA I 
COMPLEMENTS CASTAÑER XX 

DE1091/2016 21/10/2016 LLICÈNCIA D'OBERTURA "GIRASOL" 

DE1092/2016 21/10/2016 MODIF.PRESSUPOST EXP.:47/2016 

DE1093/2016 21/10/2016 MODIFI.PRESSUPOST EXP.:49/2016 

DE1094/2016 21/10/2016 COMUNICACIÓ ACADÈMIA ANGLÈS CARRER MAS FELIU 
XX 

DE1095/2016 21/10/2016 Contractació subministrament i instal.lació tancaments 
Pl. Universitat 

DE1096/2016 21/10/2016 Pagament 15% Pla de Prevenció d'Incendis (PPI) 2016 

DE1097/2016 21/10/2016 Manament a justificar - Teatre de NOVEMBRE 
USION_PLANTILLA] 
10.- 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 10.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 


