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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 4 DE GENER DE 2017 

 

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: 9.20 hores 
Hora que acaba: 10.40 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

HAN EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix la senyora Roser Argemí 
Villaescusa, interventora accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  28.12.16  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Concessió llicència d’obres menors per a la reparació de filtracions a la vorera 

del davant de l’edifici situat al carrer Sant Cristòfol, xx 
5) Donar compte de la relació de decrets del 19 al 23 de desembre de 2016 

(núm. 1270 al núm. 1295) 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28.12.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 28 de desembre 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 
 

- Escrit de data 19 de desembre de 2016, rebut del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 
431/2016 D, interposat per JJBT, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
sol·licitant la remissió de l’expedient administratiu relatiu a l’acord del ple 
de Canet de Mar de 29 de setembre de 2016, en el procediment de 
responsabilitat patrimonial de personal al Servei de l’Administració. 

 
Se’n dóna compte i s’acorda sol·licitar assistència a la Diputació de Barcelona, per 
tal que nomeni lletrat per a la defensa dels interessos municipals i s’acorda 
designar Procurador al Sr. Francisco Javier Manjarín, perquè representi la 
Corporació. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/01/2017 de data  29 de desembre de 
2016 per import de 1.488,99 €, 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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
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la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/01/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
1 E.R.V llar d'infants 445,50 
2 A.L.L despeses habitatge -fiances 605,00 
3 C.S.X aliments/llets maternals/higiene 250,00 
4 H.L menjador escolar 49,60 
5 D.I.B despeses sanitàries/medicaments/odontologia 138,89 

    
  

Import total relació BSGG/01/2017 1.488,99 
 

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.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ DE FILTRACIONS A 
LA VORERA DEL DAVANT DE L’EDIFICI SITUAL AL CARRER SANT 
CRISTÒFOL, xx. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 05/07/2016 pel l’administració de finques 
Pere Planas, SL, actuant en representació de la Comunitat de propietaris de 
l’immoble situat al carrer Sant Cristòfol, xx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de filtracions a la vorera del davant de l’edifici.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 11/07/2016, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
la reparació d’unes filtracions de l’edifici situat al C/ Sant Cristòfol, xx des de la 
vorera on dóna front, arrencant el paviment, fent una rasa, l’arranjament i la 
reposició. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.910,04 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 

 
 Donat que les obres es pretenent realitzar des de la via pública caldrà 

sol·licitar el permís i efectuar la liquidació corresponent d’acord amb els 
metres lineals previstos i el temps d’ocupació. 
 

 Referent a les actuacions que afectin a la via pública: 
 
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. En el cas d’afectar la calçada, 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 de 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 les condicions idònies d’humitat, de 
forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la 
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis 
veïns del carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin 
necessàries i preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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 a la reconstrucció del paviment, rases obertes, 
maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa 
per les hores nocturnes. 

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de 
dites obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat 
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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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als 
afectats i d’acord amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, 
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, 
amb les corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la 
seguretat dels usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat 
públic i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de 
serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com 
mines, etc.) per a què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal 
dipositar una fiança. 

15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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.  EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 28/12/2016, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 
 

“En relació amb les obres portades a terme a la via pública per part de la 
Comunitat de propietaris de l’immoble situat al carrer Sant Cristòfol, xx, emeto 
el present informe d’acord amb els següents 

 
ANTECEDENTS: 

 
I.- En data 05/07/2016 RE4095, l’administració de finques Pere Planas, SL, 
actuant en representació de la Comunitat de propietaris de l’immoble situat al 
carrer Sant Cristòfol, xx sol·licita llicència d’obres menors per a la reparació de 
filtracions a la vorera del davant de l’edifici. S’adjunten comprovants de les 
liquidacions i dipòsits següents: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
Amb sol·licitud de llicència prèvia ................................... 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha 
efectuat una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre 
un pressupost de 1.910,04 €, d’acord amb el càlcul següent: 
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1.910,04 € ........................... 4% ................................... 76,40 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Valors urbanístics en risc ........ 2% pressupost .................. 60,00 € 
(Mínim 60 €) 
 
Residus de la construcció ....... 11 €/t ............................. 150,00 € 
(Mínim 150 €) 
 
II.- En data 18/07/2016 es notifica a l’administrador de finques l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal, de data 11/07/2016, en virtut del qual se li 
comunica que, donat que les obres que es pretenen realitzar afecten la via 
pública, cal sol·licitar el permís corresponent i efectuar-ne la liquidació, amb 
l’advertiment que en cas que no s’esmeni aquesta deficiència, se’ls tindria per 
desistits en la seva petició. 
 
III.- En data 28/10/2016, la Comunitat de propietaris formalitza la sol·licitud 
de permís d’ocupació de la via pública a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, així 
com la liquidació corresponent. En aquest formulari, que consta a l’expedient 
administratiu, s’hi fa constar que els treballs han estat realitzats en data 
23/08/2016. 
 
IV.- En data 02/11/2016 RE6229, el senyor Joan Carles Codina Campaña, 
actuant en qualitat d’administrador de la Comunitat de propietaris, comunica la 
finalització dels arranjaments de la vorera per als quals s’havia sol·licitat 
llicència, sol·licita la devolució de les fiances dipositades i aporta el formulari 
de sol·licitud de permís d’ocupació de la via pública esmentat a l’antecedent 
III. 
 
V.- En data 15/12/2016, l’arquitecta tècnica municipal i el cap de Disciplina 
Urbanística emeten informe en el qual hi fan constar que s’ha efectuat una 
inspecció visual al tram de via pública situat davant de l’edifici plurifamiliar del 
carrer Sant Cristòfol, xx comprovant que les obres per a les quals s’havia 
sol·licitat llicència s’han dut a terme, sense disposar del permís municipal 
preceptiu. 
 
Al mateix informe, i pel que fa la modificació de l’evacuació de les aigües 
pluvials de l’edifici per sota la vorera, es fa constar que hi manca la instal·lació 
a sobre del bordó de la platina metàl·lica de protecció del tub de desguàs. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
PRIMER. Procediment.- Vista la vulneració del planejament urbanístic 
produïda, cal atendre el que disposa l’article 199 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU): 
 

1. Totes les accions o les omissions que presumptament comportin vulneració 
de les determinacions contingudes en aquesta Llei, en el planejament 



S/Amn 

 
7 

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 

urbanístic o en les ordenances urbanístiques municipals, subjectes a sanció 
de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i el reglament que la 
desplegui, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries 
per aclarir els fets i, subsegüentment, o bé directament, si no es requereix 
informació prèvia, a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat 
urbanística. 

 
2. La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d’exercici preceptiu. 

L’exercici d’aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i la resolució d’un 
procediment o de més d’un que tenen per objecte, conjuntament o 
separadament, l’adopció de les mesures següents: 

 
a) La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 
b) La imposició de sancions. 
c) La determinació dels danys i els perjudicis causats. 

 
Atès que es tracta d’obres sense llicència ja finalitzades, d’acord amb el 
procediment contemplat a l’article 116.1.a) del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLU), en el cas que el procediment de protecció de la legalitat urbanística 
vulnerada s’incoï amb vista a restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic 
vulnerat per actes executats sense disposar del títol administratiu habilitant, la 
resolució d’iniciació, segons correspongui, ha de: 
 
a) Fer saber motivadament si, d’acord amb la legalitat urbanística vigent en 

el moment d’iniciar el procediment, l’acte de què es tracti és 
manifestament il·legalitzable o advertir si ha estat objecte de la denegació 
prèvia del títol administratiu habilitant corresponent. 

 
En tot cas, s’ha d’advertir de les mesures de restauració de la realitat física 
alterada i l’ordre jurídic vulnerat que es podrien adoptar en el cas que l’acte no 
sigui legalitzable o no es legalitzi de conformitat amb el requeriment efectuat o 
que calgui efectuar. 
 
En el cas present, i segons es desprèn de l’informe tècnic de data 15/12/2016, 
l’actuació realitzada no té caràcter legalitzable puix que manca la instal·lació a 
sobre del bordó de la vorera de la platina metàl·lica de protecció del tub de 
desguàs. 
 
SEGON.- L’article 112.3 RPLU estableix que la resolució d’iniciació s’ha de 
notificar a les persones interessades, que disposen d’un termini de quinze dies 
d’audiència per formular al·legacions i presentar els documents i les 
justificacions que estimin pertinents. 
 
Amb la resolució d’iniciació caldrà advertir de les mesures de restauració de la 
legalitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat que es podrien adoptar, puix 
que l’acte no és legalitzable. Aquestes mesures, entre altres d’escaients, són 
les que recull l’article 120.1 RPLU. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 115 RPLU, i d’acord amb l’article 202 
TRLU, el termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa que posi fi al 
procediment de protecció de la legalitat urbanística vulnerada és de sis mesos 
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des de la resolució de la seva iniciació d’ofici. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es produeix la caducitat del 
procediment. 
 
TERCER. Resolució del procediment.- D’acord amb el que disposa l’article 
119.2.a) TRLU, la resolució que posi fi al procediment ha d’ordenar les 
mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat 
que siguin pertinents quan l’acte sigui manifestament il·legalitzable. 
 
En aquest cas, s’ha de fer saber a la persona obligada que disposa d’un mes 
per executar voluntàriament les mesures ordenades, amb l’advertiment que, si 
no ho fa, l’òrgan competent en pot ordenar l’execució forçosa. 
  
QUART. Infracció.- Segons l’article 212 TRLU, la vulneració de l’ordenament 
jurídic urbanístic es produeix tant mitjançant actuacions sense llicència o sense 
ordre d’execució com mitjançant actuacions que no s’ajusten a les condicions 
d’aquests actes administratius. 
 
En aquest cas, l’actuació portada a terme consisteix en l’incompliment, en sòl 
urbà, de les determinacions urbanístiques sobre edificació, el que es tipifica 
com a infracció urbanística lleu per l’article 215.a) TRLU. 
 
Pel que fa la quantia de les sancions que corresponen a aquest tipus 
d’infraccions, són les que recull l’article 219.1.a) TRLU, segons el qual les 
infraccions urbanístiques lleus se sancionen amb una multa de fins a 3.000 
euros. 
 
CINQUÈ. Persones responsables.- D’acord amb l’article 221.1 TRLU, són 
persones responsables, als efectes del règim sancionador regulat per aquesta 
Llei, totes les persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció 
urbanística amb les conductes, les obres i les actuacions respectives o bé 
mitjançant l’incompliment de llurs obligacions o de les ordres de les quals 
siguin destinatàries. 
 
L’article 221.3 TRLU estableix que en les obres que s’executin sense llicència 
han d’ésser sancionats, amb les multes que determina aquesta Llei, les 
persones propietàries, promotores, constructores, o empresàries de les obres i 
les persones tècniques directores de l’execució d’aquestes. 
 
SISÈ. Òrgan competent.- L’òrgan competent per resoldre el procediment de 
restauració de la legalitat urbanística és l’Alcaldia. Pel que fa el procediment 
sancionador, d’acord amb el que estableix l’article 222.1.a) TRLU, en el supòsit 
que la potestat de protecció de la legalitat urbanística sigui exercida per 
l’administració municipal, l’alcalde és competent per a resoldre en el cas 
d’infraccions lleus. 
 
SETÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
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“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat procedeix, a criteri de qui subscriu: 
 
1. La concessió de llicència d’obres menors sol·licitada per a la reparació de 

filtracions a la vorera del davant de l’edifici situat al carrer Sant Cristòfol, 
xx, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de data 11/07/2016 
per haver estat complimentats tots els tràmits administratius (exp. 
113/2016). 

 
2. La incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística dirigit a 

la restauració de la realitat física i jurídica alterada, en els termes de 
l’informe tècnic de data 15/12/2016, sens perjudici de la incoació d’un 
expedient sancionador per la comissió d’una infracció de caràcter lleu.” 

 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució 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 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Comunitat de propietaris de 
l’immoble ubicat al carrer Sant Cristòfol, xx per a la reparació de filtracions a la 
vorera de l’edifici, amb les següents condicions: 

 
 No es tocarà cap element estructural. 

 
 Referent a les actuacions que afectin a la via pública: 

 
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. En el cas d’afectar la calçada, 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 de 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. 
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4. 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..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit 
de vehicles. 

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 a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord 
amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què donin el vistiplau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflectirà 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 (DOG 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. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 

15. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

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

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de setanta-sis euros 
amb quaranta cèntims (76,40 €) i en concepte de taxes urbanístiques, la quantitat 
de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (168,21 €). 
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TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de seixanta  euros (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 

                                                                                    
5.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 19 al 23 
DE DESEMBRE de 2016 (del núm. 1270 al núm. 1295) 
 
 

Num. Decret Data Títol 
 

DE1270/2016 19/12/2016 Aprovació justificació Decret 
1206/2016, teatre desembre 

DE1271/2016 19/12/2016 Decret d'Alcaldia pagament a justificar 

DE1272/2016 19/12/2016 Liquidació telèfon Escola Misericòrdia 

de1273/2016 19/12/2016 Justif. comptes justificants teatre 
octubre 

de1274/2016 19/12/2016 Liquidació telèfon escola turó del drac 

de1275/2016 19/12/2016 Aprovació relació factures f/2016/74 

DE1276/2016 19/12/2016 Manament de pagament a justificar 

DE1277/2016 19/12/2016 Aprovació justificació premis orgànicus 
d'art i reciclatge decret 607/2016 

DE1278/2016 19/12/2016 Just. comptes justificatiu resta 

DE1279/2016 19/12/2016 Reconeixement prestació familiar JFS 

DE1280/2016 19/12/2016 Reconeixement prestació natalitat 

DE1281/2016 19/12/2016 Modificació per generació de crèdit 
exp. 67/2016 

DE1282/2016 19/12/2016 Devolució de fiança de préstec de 
material ortopèdic i/o ajudes 
tècniques 

DE1283/2016 20/12/2016 Canvi de nom del nínxol núm. 589 pis 
4t. Dep. Sant Josep 

DE1284/2016 20/12/2016 Nomenament interventora acctal. 

DE1285/2016 21/12/2016 WTP - Proposta sanció - 20/12/2016 
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DE1286/2016 21/12/2016 WTP - Acord incoació - 15/12/2016 

DE1287/2016 21/12/2016 WTP - Acord incoació - 20/12/2016 

DE1288/2016 21/12/2016 WTP - Proposta sanció - 15/12/2016 

DE1289/2016 21/12/2016 Modificació per generació de crèdit 
exp.:70/2016 

DE1290/2016 23/12/2016 Comunicació prèvia activitat bar ca la 
Rosana de la plaça Onze de Setembre 
11 local 1 

DE1291/2016 23/12/2016 Aprovació pagament TC's novembre 
2016 

DE1292/2016 23/12/2016 Requeriment garantia definitiva 
contracte Lot 1 manteniment 
ascensors 

DE1293/2016 23/12/2016 Rectificació pagament plus de 
disponibilitat 

DE1294/2016 23/12/2016 Requeriment documentació i garantia 
cistella jardiners 

DE1295/2016 23/12/2016 Aprovació pagament conveni 
Associació Ajuda pels Animals de 
Canet de Mar 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
O_INCLUSION_PLANTILLA] 
6.- 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 10.40 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 


