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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 27 DE FEBRER DE 2019 
 

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:17:00 
Hora que acaba: 18:00 
 

ASSISTENTS 
 

JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 
SILVIA TAMAYO MATA 
   

 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretaria municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 20/2/2019 
 
2. Donar compte de resolucions judicials 
 
3. Urbanisme 
 
3.1. Proposta atorgament llicència d'obres a gas natural per realització d'obra de 
manteniment al carrer Tarragona 
 
3.2. Proposta atorgament llicència d'obres per obra de manteniment a gas natural 
al carrer Salvador Espriu 
 
3.3. Proposta atorgament llicència per escomesa de gas al carrer Xaro Baix 
 
3.4. Proposta obres menors C/Ample 
 
4. Acció Social i Ciutadania 
 
4.1. Proposta ajuts urgència social BSGG07/2019 
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5. Alcaldia 
 
5.1. Relació Decrets Alcaldia JGL 27022019 
 
6. Secretaria 
 
6.1. Incoació expedient rescissió conveni de col·laboració entre l'Associació de vo-
luntaris de Protecció Civil - any 2012 i l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
6.2. Rectificació error material proposta adjudicació paper d'impressió 
  
7. 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 20 DE FEBRER DE 2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 20 de febrer de 2019 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  
 
No se’n presenten 
 
3. URBANISME 

 
3.1. ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES A GAS NATURAL PER REALITZACIÓ 
D'OBRA DE MANTENIMENT AL CARRER TARRAGONA 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 8 de gener de 
2019 (núm. de registre 133/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
realització d’una obra de manteniment al carrer Tarragona 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 municipal de data 9 de gener de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’OBRA DE MANTENIMENT  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: C/ Tarragona 
 
I N F O R M E:    
 

Ref.: GDS12918120037 
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En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
Vista la documentació presentada, 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 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, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 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 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. 

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. 

Reg. Entr. 2019/133 
Data 08-01-2019 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 10,53 € (4% de 263,37 €) 

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

fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 

20 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. 

21 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 de 4 m lineals durant 6 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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. 
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
realització d’una obra de manteniment al carrer Tarragona de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer municipal. 
 
Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de deu euros amb cinquanta-tres cèntims d’euro (10,53€), i en concepte 
de taxes urbanístiques per import de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €), s’han ingressat en data 8 de febrer de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals.  
 
3.2. ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES PER OBRA DE MANTENIMENT A 
GAS NATURAL AL CARRER SALVADOR ESPRIU 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 8 de gener de 
2019 (núm. de registre 131/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
realització d’una obra de manteniment al carrer Salvador Espriu 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 municipal de data 9 de gener de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’OBRA DE MANTENIMENT  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: C/ Salvador Espriu, 5 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, 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. 

Ref.: GDS12918100026 
Reg. Entr. 2019/131 
Data 08-01-2019 
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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, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 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 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. 

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 subsol. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 10,53 € (4% de 263,37 €) 
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19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 

fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 

20 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. 

21 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 de 4 m lineals durant 6 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsol o vol de les vies públiques municipals. 
 
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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
realització d’una obra de manteniment al carrer Salvador Espriu de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer municipal. 
 
Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de deu euros amb cinquanta-tres cèntims d’euro (10,53€), i en concepte 
de  taxes urbanístiques per un import de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €), s’han ingressat en data 8 de febrer de 2019. 
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Tercer.-  Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals.  
 
3.3. ATORGAMENT LLICÈNCIA PER ESCOMESA DE GAS AL CARRER XARO 
BAIX 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 8 de gener de 
2019 (núm. de registre 134/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de gas al carrer Xaró Baix 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 municipal de data 9 de gener de 2019, 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 PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA, S.A. 
LOCALITZACIÓ: C/ Xaró Baix 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, 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 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. 

Ref.: GDE12918120059 
Reg. Entr. 2019/134 
Data 08-01-2019 
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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, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 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 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. 

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 
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. 

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 subsol. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 8,15 € (4% de 203,82 €) 

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

fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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. 

20 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. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 
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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 de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsol o vol de les vies públiques municipals. 
 
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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
  
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de gas al carrer Cadí de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer municipal. 
 
Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i de taxes 
urbanístiques per un import de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro 
(168,21 €), s’han ingressat en data 8 de febrer de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i Intervenció municipals. 
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3.4. ATORGAMENT LLICÈNCIA OBRES MENORS C/AMPLE 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la reforma de l’habitatge situat al carrer Ample, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 11 de gener d’enguany 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma de la 
planta baixa, amb modificació de la distribució interior, de l’habitatge situat al 
carrer Ample. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 30.000,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indi-
car, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 38.240,21 € 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament,  es constata que la finca de referència està inclosa al 
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1”carrers de 
cases alineades”. Subzona 1b “carrers històrics”, clau 1b(10) “Carrer Am-
ple”. 
 
En aquesta zona s’estableixen uns criteris específics per a l’acabat i composició de 
les façanes, de forma que: 
 

- Els materials d’acabat de la façana principal hauran de ser estucats o arre-
bossats de morter amb colors terrossos clars o pintats posteriorment de co-
lor blanc, per integrar-se en el conjunt. No es permet cap altre tipus de ma-
terial. 

 
- Per la composició del pla de façana s’haurà de basar a la unitat tipològica 

existent. La façana estarà sotmesa a regles específiques de composició (An-
nex 1). 

 
En aquest sentit, indicar que la proposta presentada no detalla els materials i colors 
previstos per als acabats de façana (paraments d’obra i tancaments) ni s’ajusta a 
totes les regles de composició. 
 

Per tot l’esmentat, per tal d’ajustar la proposta a la normativa urbanística 
vigent i completar l’expedient, seria necessari realitzar les esmenes i aportar la do-
cumentació que es detalla a continuació: 

 
 Detallar els materials i colors d’acabat de la façana, tant dels paraments 

d’obra com els tancaments de les obertures (porta i finestra). 
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 Justificar el compliment de les regles específiques de composició detallades 
a l’annex 1. 
 

 Fer la liquidació complementaria de l’Impost sobre construccions, d’acord 
amb el pressupost de referència, així com el dipòsit corresponent de la ga-
rantia pels valors urbanístics en risc.” 
 

Vista la nova documentació presentada en data 29 de gener d’enguany. 
 

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 8 de febrer d’enguany, 
que es transcriu a continuació 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada en data 14 de 
desembre del 2018 i registre d’entrada núm. 9833 per part de FUV per a la reforma 
de l’habitatge situat al carrer Ample, s’ha presentat nova documentació en data 29 
de gener del 2019 i registre d’entrada núm. 680, per tal de completar l’expedient 
d’acord amb el primer informe redactat pels Serveis Tècnics municipals. 
 
Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma de la planta baixa, 
amb modificació de la distribució interior, de l’habitatge situat al carrer Ample. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 30.000,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, indi-
car, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 38.240,21 € 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar  

(DOGC núm. 4471, pàg. 28643 del 16 de setembre del 2005) i les modifica-
cions puntuals posteriors de les esmentades Normes Subsidiàries. 

- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de 
la part gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 

- Text refós del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i 
elements d'interès històric i artístic de Canet de Mar (Aprovat definiti-
vament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 20 
de novembre del 2006). 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 

- Ordenances fiscals vigents. 
 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 
i les modificacions puntuals posteriors de les esmentades Normes,  es constata que 
la finca de referència està inclosa al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1b “carrers 
històrics”, clau 1b(10) “Carrer Ample”. 
 
En aquesta zona s’estableixen uns criteris específics per a l’acabat i composició de 
les façanes, de forma que: 
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- Els materials d’acabat de la façana principal hauran de ser estucats o arre-

bossats de morter amb colors terrossos clars o pintats posteriorment de co-
lor blanc, per integrar-se en el conjunt. No es permet cap altre tipus de ma-
terial. 

 
- Per la composició del pla de façana s’haurà de basar a la unitat tipològica 

existent. La façana estarà sotmesa a regles específiques de composició (An-
nex 1). 

 
En aquest sentit, indicar, que la nova documentació presentada té en compte tant 
les regles específiques de composició de façana com els materials i colors d’acabat, 
per tal d’ajustar la proposta a la unitat tipològica existent. 
 
Segona.- Es comprova que la nova documentació inclou la liquidació complementa-
ria de l’Impost sobre construccions, d’acord amb el pressupost de referència, així 
com el dipòsit corresponent de la garantia pels valors urbanístics en risc. 
 
CONCLUSIONS 
 

Per tot l’esmentat, donat que les obres proposades s’ajusten a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicèn-
cia d’obres  menors amb les següents condicions:  

 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix 
del tècnic.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 20 de febrer d’enguany, que 
es transcriu a continuació 
 
“En data 14/12/2018 RE9833, la senyora xxx sol·licita llicència d’obres per a la re-
forma de l’habitatge situat al carrer Ample. 
 
En data 29/01/2019 RE680, la interessada presenta documentació complementària, 
d’acord amb el requeriment d’esmena notificat en data 15/01/2019 RS55. 
 
En data 08/02/2019, l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a 
l’atorgament de  la llicència sol·licitada. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar 
(DOGC núm. 4471, pàg. 28643 del 16 de setembre del 2005) i les modificacions 
puntuals  posteriors de les esmentades Normes Subsidiàries. 
- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament - Text refós de la part 
gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010). 
- Text refós del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d'interès històric i artístic de Canet de Mar (Aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 20 de novembre del 2006). 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl (BOPB del 10 de febrer del 2011). 
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- Ordenances fiscals vigents. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  ad-
ministracions públiques (LRJPAC). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com   indica l’article 75.1 ROAS. 
 
SEGONA.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprova-
ció d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat 
a l’expedient que en  data 14/12/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 
168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5,  la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per 
al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coefi-
cients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 11/01/2019, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total 
de 38.240,21  euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el 
que resulta del càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus Total 
38.240,21 € 4% 1.529,61 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 14/12/2018 es va efectuar una autoli-
quidació per import de 1.200,00, d’acord amb un pressupost declarat de 30.000,00 
euros i que, en data 24/01/2019, s’ha efectuat l’ingrés de l’import complementari, 
329,61 euros. 
 
Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus 
de la construcció, són els que resulten dels càlculs següents: 
 
Concepte                                              Tipus        Total 
  
Valors urbanístics en risc (mínim 60 €)     2% PEM     764,80 € 
 
Residus de la construcció (mínim 150 €)                     150,00 € 
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Consta acreditat a l’expedient que en data 14/12/2018 es va efectuar el dipòsit 
d’ambdós imports a la Tresoreria municipal, si bé atès que l’import dipositat en 
concepte de fiança per garantir la correcta reposició dels béns municipals que po-
guessin resultar afectats per les obres era insuficient (600,00 euros), en data 
24/01/2019 s’ha dipositat l’import  complementari, si bé, amb un cèntim d’euro en 
escreix (164,81 euros), per la qual cosa l’acord que s’acabi adoptant haurà 
d’aprovar la devolució d’aquest cèntim. 
 
TERCERA.-  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 ter-
mes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent: 
 
“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”. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa l’atorgament  de  la  
llicència, amb el condicionant esmentats a l’informe tècnic de data 08/02/2019.” 
 
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 acti-
vitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta 
per part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a la Sra. xxx, per a la reforma d’habitatge al 
carrer Ample, d’acord al projecte redactat per l’arquitecte xxx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat amb els següents condicionaments: 
 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 m d’alçada, 
caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix del tècnic. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de mil cinc-cents 
vint-i-nou euros amb seixanta-un cèntims d’euro (1.529,61€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de  cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro 
(168,21€). 
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Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors 
urbanístics en risc per import de set-cents seixanta-quatre euros amb vuitanta-un 
cèntims d’euro (764,81€), un cèntim d’euro amb escreix que s’haurà de retornar i 
la fiança de residus de la construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). 
Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, amb la presentació del 
comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
Quart.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi d’ocupar 
la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu que sí l’ha 
d’ocupar, ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, d’acord 
amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
  
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció-Tresoreria. 
 
4. ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA 

 
4.1. APROVACIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL BSGG07/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/07/2019 de data 20 de febrer de 2019 
per import de  340,38€ 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 48400 del pressupost de l’exercici de 2018. 
 
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, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/07/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 

 
 
RELA-
CIÓ 
NÚM.: BSGG/07/2109 data: 20-02-19
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NÚM benefi-
ciari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

Aprovat

020 xxx Material escola/llibres 70€ IES Domènech i Muntaner               XXXX             

020bis xxx Material escolar/llibres 105€ Escola Turó del Drac                        XXXX 

021 xxx Medicaments 18,98€ Farmàcia Eva Roca                          XXXX 

022 xxx Altres/sortides escolars 146,40€ Escola Misericòrdia                           XXXX 

     

     
 
 
 

Total  
340,38€ 
  

     
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
CINQUÈ.- Comunicar 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. 
 
5. ALCALDIA 
 
5.1.RELACIÓ DECRETS ALCALDIA JGL 27022019 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
l’Alcaldia de data de l’11 al 17 de febrer de 2019: 
 
6. SECRETARIA 
 
6.1. INCOACIÓ EXPEDIENT RESCISSIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL - ANY 2012 I 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de setembre de 2016, va 
acordar aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
l’exercici 2016 i següents. 
 
Atès que en l’esmentat conveni es va formalitzar en data 7 de setembre de 2016.  
 
Vista la clàusula 8 de l’esmentat conveni en la que es disposa les activitats en les 
quals l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 haurà 
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de col·laborar amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local en data 17 de desembre de 2017, en 
el qual posa de manifesta que “durant la vigència del conveni s’ha demanat la 
realització de serveis per part de l’entitat, i no s’han cobert, segons les explicacions 
donades pels responsables, per no tenir suficients efectius, o bé per estar en 
desacord amb l’Ajuntament”. 
 
Atès que segons l’anterior informe, es va sol·licitar la col·laboració de l’associació 
per diferents actes i aquesta no es va produir, en concret: 
 

 02/10/2016: IRONMAN  
 23/11/2016: Activació INUNCAT  
 17/12/2016: Vigilància  
 01/05/2017: Pujada a la creu  
 08/07/2017: Correfoc  

 
Atès que segons disposa la clàusula 8 del conveni de col·laboració entre l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 i l’Ajuntament de Canet 
de Mar, és un deure de l’Associació la realització de serveis de recolzament a altres 
cossos de seguretat en els actes de massiva concurrència de ciutadans o de 
perillositat especial. 
 
Atès que donada aquesta manca de col·laboració, segons informe del cap de la 
Policia Local, des del 7/9/2017 no s’ha demanat cap tipus de servei a l’entitat de 
protecció civil, des de la Policia Local, havent finalitzat des d’aquella data doncs la 
col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – 
any 2012 i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que la clàusula 15 de l’esmentat conveni disposa que qualsevol de les parts 
pot demanar la rescissió del conveni justificant el motiu. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar la competència per a l’aprovació d’aquest 
tipus de convenis a la Junta de Govern Local i entenent que la seva rescissió cor-
respon al mateix òrgan que el va aprovar, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Incoar expedient de rescissió del conveni de col·laboració entre 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, formalitzat en data 7 de setembre de 2016, per 
l’incompliment per part de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de 
Mar – any 2012 de les obligacions dimanants del conveni i per la desaparició de 
l’interès públic que va motivar la seva aprovació, doncs la col·laboració va finalitzar 
en data 7 de setembre de 2017. 
 
SEGON.- Atorgar un tràmit d’audiència de 10 dies a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar – any 2012 per tal que pugui formular totes les 
al·legacions que consideri pertinents. 
 
6.2. APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PROPOSTA 
ADJUDICACIÓ PAPER D'IMPRESSIÓ 
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Fets: 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer 
d’enguany, es va disposar l’adhesió del municipi de Canet de Mar al contracte basat 
(Exp. 21018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya i es va adjudicar el contracte derivat a favor de LY-
RECO ESPAÑA, SA. 
 
Atès que s’ha detectat una errada de transcripció en una de les aplicacions pressu-
postàries, en concret la 26 13310 22000, quan en realitat s’hauria d’haver fet cons-
tar la 43 13000 22000. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, reguladora del  procediment administratiu comú, les Administracions 
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interes-
sats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. Del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals, es proposa 
a la Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Rectificar l’error material o de fet existent a l’acord de Junta de Govern 
Local de data 13 de febrer d’enguany, en el sentit que allà on diu: 
 
 SISÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.900,00 € amb càrrec a les se-
güents aplicacions pressupostàries: 11 92000 22000, 3.000,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 26 13310 22000, 400,00 €, amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària 31 33210 22000, 250,00 €,  i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 
23100 22000, 250,00 € del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2019. 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit sufici-
ent per poder atendre el pagament del seu preu, això és: 
 

 Exercici 2020  3.900,00 €  
Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 26 13310 22000  .......... 400,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 

 
 Exercici 2021  3.900,00 €  

Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 26 13310 22000  .......... 400,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 
 

 Exercici 2022  3.900,00 €  
Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 26 13310 22000  .......... 400,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 
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Ha de dir: 
 
  SISÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.900,00 € amb càrrec a les se-
güents aplicacions pressupostàries: 11 92000 22000, 3.000,00 €, , amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31 33210 22000, 250,00 €, amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària 40 23100 22000, 250,00 €, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 
13000 22000, 400,00 € del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2019. 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit sufici-
ent per poder atendre el pagament del seu preu, això és: 
 

 Exercici 2020  3.900,00 €  
Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 43 13000 22000  .......... 400,00 € 

 
 Exercici 2021  3.900,00 €  

Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 43 13000 22000  .......... 400,00 € 
 

 Exercici 2022  3.900,00 €  
Aplicació 11 92000 22000  ....... 3.000,00 € 
Aplicació 31 33210 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 40 23100 22000 ........... 250,00 € 
Aplicació 43 13000 22000  .......... 400,00 € 

 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Que es comuniqui el present acord als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament perquè efectuïn les operacions comptables oportunes. 
 
7. PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcaldessa, 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. 
 
7. ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA 

 
7.1. APROVACIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL BSGG/08/2019 
 
Fets: 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/08/2019 de data 27 de febrer de 2019 
per import de  1282,08€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
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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 48400 del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
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, i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de 
Mar, aprovat el 17 d’octubre del 2017. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern 
Local, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/08/2019 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers 
que s’indiquin: 
 
 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/08/2109 data: 27-02-19

NÚM benefi-
ciari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

Aprovat 

023 xxx Subministraments/llum 111,31€ El mateix                                    XXXX

024 xxx Lloguer/hipoteca 400,00€ El mateix                                                XXXX

025 xxx Despeses habitatge/fiança 294,00€ La Maison Maresme                     XXXX

026 xxx Subministraments/aigua 62,84€ SOREA                                     XXXX

   027 xxx Menjador escolar urgència 125,12€ SANED                                     XXXX

028 xxx Subministraments/llum 69,61€ ENDESA Energia XXI SL               XXXX

029 xxx Subministraments/aigua 47,81€ SOREA                                      XXXX

030 xxx Subministraments/llum 171,33€ ENDESA Energia SLU        XXXX
 

Total 
 
 

1282,02€ 
  

     
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.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt 
primer a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats. 
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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. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diversos d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractor, s’aixeca la sessió, essent 18:00 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 
La secretaria        L’alcaldessa 


