ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 17 D'ABRIL 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: 17:55
ASSISTENTS
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA
BLANCA ARBELL BRUGAROLA
PERE XIRAU ESPARRECH
RAQUEL SERRA LERGA
LLUIS LLOVET BAYER
SILVIA TAMAYO MATA
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria accidental. També hi assisteix Joan Méndez
Martínez, interventor municipal
ORDRE DEL DIA
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. Junta de Govern Local 2019/15 de caràcter ordinari de data 10/04/2019
1.2. Junta de Govern Local 2019/13 de caràcter extraordinari de data 02/04/2019
2. Propostes
2.1. Recursos Humans i Organització
2.1.1. Aprovació Oferta Pública d'Ocupació - Policia Local 2019
2.2. Urbanisme
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Arranjament canal recollida d'aigües al C/Abell amb bastida
Obra benzinera Fragata Paulita 1 TAMOIL ESPAÑA, SA
Proposta obra de manteniment gas natural al c/ Nou
Aprovació Pla de Seguretat i Salut reasfaltament carrers

2.3. Alcaldia
2.3.1. Relació de decret de l’Alcaldia JGL 17042019
2.4. Donar compte de resolucions judicials
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2.5. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Actes pendents d'aprovar
Vistes i trobades conforme les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de
caràcter extraordinari de data 2 d’abril de 2019 i Junta de Govern Local ordinària
del dia 10 d’abril de 2019, 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. Propostes
2.1. Recursos Humans i Organització
2.1.1. APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ - POLICIA LOCAL 2019
Fets:
Vist que l'article 70 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre de 2015, pel que s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les
necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de
proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de
l'oferta d'ocupació pública o mitjançant un altre instrument similar de gestió de la
provisió de les necessitats de personal, el que comportarà l'obligació de convocar
els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un 10%
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l'execució de l'oferta pública o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins del
termini improrrogable de tres anys.
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que les corporacions locals, dins el
primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un
cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti.
Vista la disposició addicional cent seixanta-cinquena, de la Llei 6/2018, de
Pressupostos Generals de l'Estat, per a l'any 2018, segons la qual en cas que
s'aprovés l'avançament de l'edat de jubilació dels policies locals, les entitats locals
podrien disposar durant l'exercici 2018, exclusivament per a aquest col·lectiu, d'una
taxa addicional de reposició determinada pel número de baixes que es prevegin en
aquest exercici i en l'exercici 2019 com a conseqüència de l'avançament de l'edat
de jubilació.
Aquesta taxa addicional s'haurà de descomptar de la que correspongués pels
exercicis 2019 i 2020.
Vist l'article 19.U.5 de la LPGE estableix que per les Forces i Cossos de Seguretat
de l'Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals la taxa de la taxa de
reposició serà del 115 per cent.
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Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel que s'estableix el coeficient
reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats
que integren l'Administració local, es va publicar al BOE en data 15 de desembre de
2015 i va entrar en vigor el dia 2 de gener de 2019.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans tècnic emès en data 5 d’abril de
2019. que es transcriu a continuació:
Identificació de l’expedient: 1454/2019 1135
Assumpte: Aprovació Oferta Pública d'Ocupació específica Policia Local
INFORME TÈCNIC
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, en relació amb l’aprovació de
l’Oferta Pública d’Ocupació, parcial, per a la Policia Local, de l’any 2019, emet el
següent informe:
Relació de fets i fonaments de dret
Primer.- La disposició addicional cent seixanta-cinquena, de la Llei 6/2018, de
Pressupostos Generals de l'Estat, per a l'any 2018, estableix que en cas que
s'aprovés l'avançament de l'edat de jubilació dels policies locals, les entitats locals
podrien disposar durant l'exercici 2018, exclusivament per a aquest col·lectiu, d'una
taxa addicional de reposició determinada pel número de baixes que es prevegin en
aquest exercici i en l'exercici 2019 com a conseqüència de l'avançament de l'edat
de jubilació.
Segon.- Aquesta taxa addicional s'haurà de descomptar de la que correspongués
pels exercicis 2019 i 2020.
Tercer.- L’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2018 (LPGE), estableix en els següents apartats:


U.2. Les Administracions Públiques que en l’exercici anterior hagin complert
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de despesa,
tindran una taxa de reposició del 100 per cent.



U.5. Per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia
Autonòmica i Policies Locals la taxa de reposició serà del 115 per cent.

Quart.- En data 2 de gener de 2019, va entrar en vigor el Reial Decret 1449/2018,
de 14 de desembre, pel que s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació
en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l'Administració
local.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Primera.- Durant l’exercici 2019 s’haurà produït la baixa per jubilació de dos
agents de la Policia Local:
- Sr. xxx, jubilació que es va fer efectiva el dia 2 de gener de 2019.
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- Sr. xxx, qui en data 15 de gener de 2019, va presentar a l’Ajuntament petició per
accedir a la jubilació amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Segona.- Tenint en compte que la taxa de reposició a la Policia Local és del 115%
de les vacants produïdes, es podran ofertar 3 places que es trobin vacants i
destinades a la Policia Local.
Tercera.- Tenint en compte les places que hi ha vacants a la Policia Local i les
vacants futures, segons preveu Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, es
poden ofertar:
- 1 plaça d’inspector
- 5 places d’agent de la Policia Local.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement que
es presenti a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació parcial, destinada a la Policia Local, per l’any 2019 conforme a la
disposició addicional 165a. de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, que pot incloure un total de 3 places, d’entre
les vacants de:
- 1 plaça d’inspector
- 5 places d’agent de la Policia Local.
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura
electrònica.
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 l’oferta pública d’ocupació aplicada a la Policia local, d'acord
amb el marc jurídic i administratiu aplicable i a les prioritats municipals, tal com
venen definides en virtut de les polítiques pròpies que es deriven de les
corresponents disponibilitats i previsions pressupostàries i d’acord amb l’informe
transcrit.
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent:
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Règim Grup Plaça
Escala

Sotsescala Classe Denominació Núm

Accés Sistema
Selecció

Funcio A2
nari
Funcio C2
nari

Serveis
Especials
Serveis
Especials

Lliure Concurs
Oposició
Lliure Concurs
Oposició

Adminis
Especial
Adminis
Especial

Policia Inspector
Local
Policia Agent
Local

1
2
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TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990,
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de l’Estat,
a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació
de la resta de les administracions públiques i a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
2.2. Urbanisme
2.2.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT DEL
CANAL DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS A L’HABITATGE DEL CARRER
ABELL
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres menors per a l’arranjament d’un canal de recollida d’aigües pluvials i
instal·lació de bastida a l’habitatge situat al carrer Abell.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 8/03/2019, que es
transcriu a continuació:
“SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS PER A
ARRANJAR CANAL DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS I INSTAL.LACIÓ DE
BASTIDA A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER ABELL
FETS
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada per MTMG,
en data 28 de febrer del 2019 i número d’expedient 661, un cop revisada la
documentació aportada es comprova que les obres que es pretenen realitzar
consisteixen en arranjar canal de recollida d’aigües pluvials i instal·lació de bastida
a l’habitatge situat al carrer Abell.
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb
la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.870,00 € (IVA exclòs).
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).
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
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paràmetres de la zona 1”carrers de cases alineades”. Subzona 1a “carrers
tradicionals”.
CONCLUSIONS
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.



L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat haurà
de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.



De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements
auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà, pel
que fa a la bastida i ocupació de la via pública, respectar les
següents condicions generals:
o
o
o
o
o
o
o



l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres.
limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència.
l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del
trànsit de persones i vehicles.
no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització.
cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10
lux.
cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per 210 cm.
d’alçada en condicions de seguretat.
L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin
les obres.

Donat que es preveu l’ocupació de la via pública amb una bastida, caldrà
sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les taxes corresponent.
D’acord amb el que s’especifica a l’ordenança reguladora de la informació
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, a manca de
sol·licitud expressa, per a les actuacions a façana es preveu l’estada mínima
d’una bastida durant 1 mes, per tant, pel que fa a les taxes derivades de
l’ocupació de la via pública són les següents:
metres lineals
5,00

dies
30,00

€/dia-ml
0,54

TOTAL
81,00 €

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm.
5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per
al càlcul de la base del pagament a compte s’utilitzarà el pressupost presentat amb
la sol·licitud.”
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 18/03/2019, que es transcriu a
continuació:
“FETS
En data 28/02/2019 RE1507, la senyora xxx sol·licita llicència d’obres per a
l’arranjament d’un canal de recollida d’aigües pluvials i instal·lació de bastida a
l’habitatge situat al carrer Abell.
En data 08/03/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a
l’atorgament de la llicència sol·licitada.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, 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.
Segon.- 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
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta
acreditat a l’expedient que en data 28/02/2019 s’ha efectuat l’ingrés de l’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, reguladora d’aquest impost, 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 coeficients correctors que s’hi detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 08/03/2019, el tipus d’obra proposada és
d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de
l’ordenança fiscal núm. 5, per tant, per al càlcul de la base del pagament a compte
s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud:
Pressupost
2.870,00 €

Tipus
4%

Total
114,80 €

Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar l’ingrés
d’aquest import.
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Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus
de la construcció, són les que es corresponen amb els càlculs següents:
Concepte

Tipus

Total

Valors urbanístics en risc

2% PEM

60,00 €

Residus de la construcció

11 €/t

150,00 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 28/02/2019 es va efectuar el dipòsit
d’aquests imports.
Tercer.- A l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 08/03/2019, es fa
constar la necessitat de liquidar també la taxa en concepte d’ocupació de la via
pública amb la bastida prevista, per import de vuitanta-un euros (81,00 €).
Consta acreditat a l’expedient que en data 12/03/2019 la interessada ha abonat
aquest import a la Tresoreria municipal.
Quart.- 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:
“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 favorablement
l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants recollits a l’informe
tècnic de data 08/03/2019.”
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que 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 Govern
Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. xxx , per a l’arranjament del
canal de recollida d’aigües pluvials i muntatge de bastida a l’habitatge situat al
C/Abell, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.

8
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

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 cent catorze
euros amb vuitanta cèntims d’euro (114,80€) i per taxes urbanístiques l’import de
cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança per residus de
la construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€.
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que la interessada ha dipositat en data
12/03/2019 vuitanta-un euros (81,00€) en concepte de taxa per a la ocupació de
via pública, d’acord amb el que disposen les ordenances fiscals vigents.
2.2.2. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS A TAMOIL ESPAÑA, SA, PER
A LA INSTAL.LACIÓ DE PIEZOMETRES A LA BENZINERA SITUADA A LA
CARRETERA N-II, pk.660.8.
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, actuant en nom i representació de la
mercantil TAMOIL ESPAÑA, SA, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors
per a la instal·lació de piezòmetres per controlar l’estat del subsòl a la Carretera NII, pk.660,8, C/Fragata Paulita (Benzinera).
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 06/03/2019, que es
transcriu a continuació:
“FETS
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors presentada per TAMOIL
ESPAÑA, SA, expedient 346/2019 per a la instal·lació de piezòmetres a la benzinera
situada al carrer Fragata Paulita, s’ha presentat nova documentació per tal de
completar l’expedient, d’acord amb el primer informe emès pels Serveis Tècnics
municipals:
-

Plànol de situació – emplaçament de la parcel.la on es volen instal·lar els
piezòmetres.

-

Justificant de pagament de la liquidació complementaria del dipòsit
corresponent de la garantia pels valors urbanístics en risc.

Les obres que es pretenen realitzar per a la instal·lació de piezòmetres consisteixen
en fer cinc nous sondejos per al control del subsol.
El pressupost de les obres d’acord amb el projecte tècnic presentat, puja a la
quantitat de 18.658 € (IVA exclòs).
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
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-

la part gràfica (DOGC 5677 del 23 de juliol del 2010).
Pla Parcial d’Ordenació del Sector U5b “Ca l’Amargant i Casa Rosa”
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió
de 19 de juliol del 2000 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat
en data 18 de juliol del 2001, així com les modificacions aprovades
posteriorment sobre el Pla Parcial.

-

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.- Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents i el Pla
Parcial d’ordenació del Sector U-5B “Ca l’amargant i casa Rosa”, es constata que la
finca de referència es troba limitada pels paràmetres de la zona 7c “usos
terciaris”, subzona extensiva 7c1, dins l’àmbit del sector U-5b “Ca
l’Amargant i Casa Rosa”.
Segona.- Pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm.
5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per
al càlcul de la base del pagament a compte s’utilitzarà el pressupost presentat amb
la sol·licitud.
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 llicència
d’obres menors.”
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 15/03/2019, que es transcriu a
continuació:
“En data 04/02/2019 RE851 el senyor xxx, en representació de la mercantil TAMOIL
ESPAÑA, SA, sol·licita llicència municipal d’obres menors per a la instal·lació de
piezòmetres a la benzinera situada al carrer Fragata Paulita, de Canet de Mar.
En data 06/03/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable sobre la
concessió de la llicència sol·licitada donat que les obres proposades s’ajusten a les
previsions de la normativa urbanística vigent.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La sol·licitud de llicència ve signada pel representant de la mercantil
TAMOIL ESPAÑA, SA, si bé no queda acreditat a l’expedient en virtut de quin títol
ostenta aquesta representació.
L’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPACAP), estableix que els interessats amb capacitat
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d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant i que per formular sol·licituds,
presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir
d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la
representació, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància
fidedigna de la seva existència.
L’apartat 6 del mateix article preveu que la manca d’acreditació o l’acreditació
insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què
es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu
dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior
quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.
Segon.- 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
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta
acreditat a l’expedient que en data 01/02/2019 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 2018, ponderat amb els
coeficients correctors que s’hi detallen.
Segons consta a l’informe tècnic de data 14/02/2019, el tipus d’obra proposada és
d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de
l’Ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul de la base del pagament a compte
s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud, per la qual cosa l’import a
liquidar per aquest concepte és el que resulta del càlcul següent:
Pressupost
18.658,00 €

Tipus
4%

Total
746,32 €

Consta acreditat a l’expedient que en data 01/02/2019 es va efectuar l’ingrés de
l’autoliquidació per aquest import.
Pel que fa els imports de les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus
de la construcció, són les que es corresponen amb els càlculs següents:
Concepte
Valors urbanístics en risc
(mínim 60 €)

Tipus
2% PEM

Total
373,16 €

Residus de la construcció
(mínim 150 €)

11 €/t

150,00 €
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El sol·licitant va efectuar el dipòsit d’ambdós imports en data 01/02/2019 si bé, el
dipòsit per garantir la correcta reposició dels béns municipals que poguessin
resultar afectats per les obres (60,00 euros) resultava insuficient per la qual cosa,
en data 19/02/2019, s’ha dipositat l’import complementari (313,16 euros).
Tercer.- 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:
“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, i vist l’informe tècnic favorable,
s’informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada si bé, per a la
concessió de la llicència, abans caldrà acreditar la representació de la interessada,
mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva
existència, segons preveu l’article 5.4 LPACAP.”
Atès que consta acreditat a l’expedient que s’ha aportat l’acreditació de la
representació de TAMOIL ESPAÑA, SA que ostenta el senyor xxx.
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la
proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que 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
Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir llicència d’obres a TAMOIL ESPAÑA, SA, representada pel Sr.
xxx per a la instal·lació de piezòmetres a la benzinera situada al carrer Fragata
Paulita, PK 660.8 de la Ctra. N-II, sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat, segons projecte de Tecoman, enginyeria ambiental.
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 set-cents
quaranta-sis euros amb trenta-dos cèntims d’euro (746,32€) i per taxes
urbanístiques l’import de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro
(168,21€)

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

Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors
urbanístics en risc per import de tres-cents setanta-tres euros amb setze cèntims
d’euro (373,16€) i la fiança per residus de la construcció per import de cent
cinquanta euros (150,00€)
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest ajuntament, procedint
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que
disposen les ordenances fiscals vigents.
2.2.3. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS A NEDGIA CATALUNYA SDG,
SA, PER REALITZACIÓ OBRES MANTENIMENT DE GAS CAL CARRER NOU.
Fets:
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 7 de març de
2019 (núm. de registre 2019/1735) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la
realització d’una obra de manteniment de gas natural al C/ Nou, 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 21 de març de 2019, i amb les
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:
Identificació de l’expedient: 2427/2019 834
Assumpte: Obra de manteniment de gas natural – c/ Nou (localitzar vàlvula
d’escomesa)
“INFORME TÈCNIC
FETS
S’ha rebut sol·licitud de NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a la instal·lació d’una obra
de manteniment (localitzar vàlvula d’escomesa) de gas natural al c/ Nou, amb
referència GDS12919020032, registre d’entrada 2019/1735 i data 7 de març de
2019.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Vista la documentació presentada, la tècnica que
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a:
1
2

subscriu

informa

Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.
En aquest cas es tracta de llosa Vulcano, de BREINCO, color Arena, de
30x20x10 cm. No es podrà iniciar l’obra fins que no es disposi del material de
reposició a l’obra.
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3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran
d’estar senyalitzades i abalisades correctament, permetent alhora la circulació
rodada.
En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense
interrompre el tràfic de vehicles.
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-iplau "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.
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.
En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.
Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres.
Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una
fiança de 60 € per a les obres executades per Nedgia Catalunya S.A. al nostre
municipi.
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18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) de 10,53 € (4% de 267,37 €). El tipus d’obra proposada és d’una
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de
l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de referència
(PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud.
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.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la
tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants
esmentats en el cos d’aquest informe.”
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.
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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 de gas al C/ Nou de Canet de Mar. Aquesta
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal.
Segon.- 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€), en concepte
de taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u
cèntims d’euro (168,21 €), i la fiança per un import de seixanta euros (60€),
s’han ingressat en data 4 d’abril de 2019.
2.2.4 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES REASFALTAMENT DE
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI
Vist el document presentat en aquest ajuntament pel Sr. xxx, acompanyat del Pla
de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de les obres de reasfaltament de la
calçada de diversos carrers del municipi.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 8 d’abril de 2019, que
es transcriu a continuació:
“APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES
OBRES A REALITZAR PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA
CALÇADA DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI
FETS
En relació a les obres a realitzar per a la conservació i manteniment de la calçada
de diversos carrers del municipi, s’ha aportat el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, redactat per l’empresa FIRTEC, S.A.U, així com l’informe d’aprovació per
part del coordinador de seguretat i salut, PGL, arquitecte tècnic.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament
dels serveis de prevenció.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Primera.- El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats
d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és
refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
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Segona.- El Pla de Seguretat i Salut presentat estableix les previsions respecte la
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, durant l’execució de les
obres de conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi,
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
Tercera.- El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb
el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra.
CONCLUSIONS
De conformitat amb les consideracions anteriors, es dona el vist i plau formal al Pla
de Seguretat i Salut presentat per FIRTEC, SAU per a l’execució de les obres de
conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi de Canet
de Mar, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra, PGL.”
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 de conformitat amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, el
Pla de Seguretat i Salut per a les obres de reasfaltament de diversos carrers de la
vila, redactat per l’empresa FIRTEC, S.A.U, així com l’informe d’aprovació per part
del coordinador de seguretat i salut, PGL, arquitecte tècnic.
Segon.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal
que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 7.4 del RD 1627/1997,
puguin presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns.
Tercer.- Comunicar que, qualsevol modificació que introdueixi el coordinador de
l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i incidències que
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per variacions en el
projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’estudi de seguretat i salut,
requerirà l’aprovació expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui
disposa el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 de
l’esmentat RD.
Quart.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. Alcaldessa per signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.
2.3. Alcaldia
2.3.1. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DE DATA DE L’1 AL 7 D’ABRIL DE 2019
Fets:
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de
l’Alcaldia de data de l’1 al 7 d’abril de 2019:
Codi

Descripció

Data resolució
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RESAL2019/481

decret canvi de nom nínxol XX

01/04/2019

RESAL2019/482

Resolució estimatòria responsabilitat patrimonial

01/04/2019

RESAL2019/483

Decret autorització Fira d'Artesania 6 d'abril de 2019

01/04/2019

RESAL2019/484

Decret execució subsidiària antiga Pulligan

01/04/2019

RESAL2019/485

Decret adjudicació contracte arrendament

01/04/2019

RESAL2019/486

Reserva La Masoveria 27/4 - Club Vòlei Canet

01/04/2019

RESAL2019/487

Decret adjudicació contracte menor reparació vehicle NISSAN

01/04/2019

RESAL2019/488

Decret anul·lació parella estable

01/04/2019

RESAL2019/489

Decret targeta d'aparcament individual

01/04/2019

RESAL2019/490

Resolució Alcaldia nomenament secretària acctal.

01/04/2019

RESAL2019/491

Decret baixa parades 22 23 i 24 Plaça Mercat Municipal

01/04/2019

RESAL2019/492

Decret convocatòria Ple extraordinari 04042019

01/04/2019

RESAL2019/493

Resolució Alcaldia nomenament funcionaris interins

01/04/2019

RESAL2019/494

Resolució Alcaldia nomenament funcionari de carrera

01/04/2019

RESAL2019/495

01/04/2019

RESAL2019/496

Decret MC 07_2019 generació crèdit PC 2019
Decret adjudicació subministrament marbres
columbari_COMPANYIA
DE MARBRES DE MATARO, S.L.

01/04/2019

RESAL2019/497

Decret Convocatòria JGL 03042019

01/04/2019

RESAL2019/498

decret canvi de nom nínxol XX

01/04/2019

RESAL2019/499

Resolució Alcaldia pagament increment addicional

01/04/2019

RESAL2019/500

Decret canvi de nom nínxol número XX

01/04/2019

RESAL2019/501

Decret prorroga lloguer nínxol número XX

01/04/2019

RESAL2019/502

Decret canvi de nom nínxol número XX

01/04/2019

RESAL2019/503

Cessió camp futbol tornejos internacionals

01/04/2019

RESAL2019/504

Resolució Alcaldia pròrroga nomenament interí xxx

02/04/2019

RESAL2019/505

Resolució Alcaldia canvi adscripció lloc de treball Sr. xxx

03/04/2019

RESAL2019/506

La Nocturna de Canet

03/04/2019

RESAL2019/507

Prova circuit amateur Volei Platja

03/04/2019

RESAL2019/508

terrassa hivern 2018-2019 _massamare_

03/04/2019

RESAL2019/509

terrassa hivern 2018-2019 frank. chicky

03/04/2019

RESAL2019/510

Decret MC12_2019 generació de crèdits

03/04/2019

RESAL2019/511

Decret - al·legacions 19-214411_xxx

03/04/2019

RESAL2019/512

Decret - al·legacions 18-211806 - 1900000043_xxx

03/04/2019

RESAL2019/513

03/04/2019

RESAL2019/514

Decret - AI 28_3
(D) Decret d'Alcaldia aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit 3_2019

RESAL2019/515

Decret - al·legacions 19-214564_xxx

03/04/2019

RESAL2019/516

Decret - al·legacions _AMP

03/04/2019

RESAL2019/517

Decret - Acord incoació 1_4

04/04/2019

RESAL2019/518

Decret - Incoació manca identif. - 1_4

04/04/2019

RESAL2019/519

Decret - Proposta sanció 1_4

04/04/2019

RESAL2019/520

Decret Autorització Parada Junts per Canet

04/04/2019

RESAL2019/521

Decret aprovació 1a. certificació obres vestuaris PL

04/04/2019

RESAL2019/522

Decret - incoació gossos_xxx

04/04/2019

RESAL2019/523

Decret - manament a justificar

04/04/2019

RESAL2019/524

Decret adjudicació contracte arrendament local mercat municipal

04/04/2019

RESAL2019/525

(D) Decret aprovació factures Alcaldia Fase ADO F/2019/12-13

05/04/2019

RESAL2019/526

(D) Decret aprovació de factures relació F/2019/11

05/04/2019

RESAL2019/527

Decret personació sol

05/04/2019

RESAL2019/528

Decret aprovació indemnitzacions dietes març 2019

05/04/2019

03/04/2019
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RESAL2019/529
RESAL2019/530

Decret aprovació AD's relació Q_2019_5
Decret d'Alcaldia d'aprovació del padró quotes manteniment
aparcament març 2019

05/04/2019
05/04/2019

RESAL2019/531

Decret - període correcte

05/04/2019

RESAL2019/532

05/04/2019

RESAL2019/533

Decret - període correcte
Decret d’Alcaldia liquidació de despeses de personal a la
concessionària del servei d'aigua

RESAL2019/534

Resolució Alcaldia nomenament acctal encarregat enllumenat

05/04/2019

RESAL2019/535

Decret - incoació civisme_xxx

05/04/2019

RESAL2019/536

Decret - incoació _xxx

05/04/2019

RESAL2019/537

Decret - incoació civisme_xxx

05/04/2019

RESAL2019/538

Decret - exp.19-214019_FOL

05/04/2019

RESAL2019/539

Decret - exp. trànsit 18-213120_xxx

05/04/2019

RESAL2019/540

Decret - exp.108249_xxx

05/04/2019

RESAL2019/541

Decret liquidació cànon d'ocupació del DPMT 2018

05/04/2019

RESAL2019/542

Decret incoació C7412BSG

05/04/2019

RESAL2019/543

Decret convocatòria Mesa revisió doc

05/04/2019

05/04/2019

3. Propostes urgents
L’alcaldessa presidenta, 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 sotmès ala 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:
3.1. Acció Social i Ciutadania
3.1.1. APROVACIÓ AJUTS SOCIALS NÚMERO BSGG/15/2019
Vista la relació de despeses número BSGG/15/2019 de data 17 d’abril de 2019 per
import de 429,08€ 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 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.
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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.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG/15/2019 en favor dels
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers
que s’indiquin:

RELACIÓ
NÚM.:
NÚM

beneficia
ri

BSGG/15/2019
CONCEPTE

data: 17-04-19
IMPOR
T

Aprovat

ENDOSSATARI

047

xxx

Subministrament-Llum

55,49€

Endesa XXI

XXXXx

048

xxx

Subministrament-Gas

58,23€

Naturgy Iberia, SA

XXXXxx

049

xxx

Material escolar/Llibres

75,00€

050

xxx

Subministrament-Llum

240,26€

CEIP Misericòrdia
Endesa XXI

XXXXx
XXXXx

428,98€
Total

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 el present acord 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.
3.2. Serveis Econòmics
3.2.1. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PAGAMENT DELS FONS DEL PACTE DE
L’ESTAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS AJUNTAMENTS
Fets:
Vist que mitjançant “Resolución de transferències de la Secretaría de estado de
Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las
entidades locales en el Pacto de Estado contra la violència de genero, para el
ejercicio 2018, de 4 de diciembre de 2018” s’ha atorgat a l’ajuntament de Canet de
Mar, l’import de 3.285,14 €.
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Vist que en el marc de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
estado para el año 2018, recoge una partida de 20 millones de euros para las
nuevas o ampliades competencias reservades a los Ayuntamientos dentro del pacto
de Estado. Així com el Real decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violència de genero(BOE
de 4 de agosto 2018, num.188) prevé, por una parte, la recuperación de las
competencias sobre vilencia de genero por los Ayuntamiento y, por otra, la
regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del pacto de
estado en materia de violència de genero asignados a los ayuntamientos.”
Vist que d’acord amb els criteris de repartiment establerts a la “disposición final
tercera del real decreto-ley 9/2018 de 3 de Agosto, en la qual ens han correspost
3.285,14€, que han estat ingressats a les arques municipals en data 14 de gener
2019.
Vist que aquest recurs econòmic, es correspon amb alguna de les necessitats de
l’àrea d’Igualtat en les polítiques de desenvolupament del Pla d’Igualtat de Gènere
a la ciutadania de Canet de Mar 2018-2022, per quest any 2019
Vist l’informe favorable del tècnic auxiliar de Participació Cutadana emès en data
12d’abril 2019, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’acceptació del “Pago de los Fondos del pacto de Estado de
Violencia de Género a los Ayuntaminetos” per un import de 3.285,14 €.
Segon.- Notificar el present acord a la Secretaría de Estado e Igualdad del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’Àrea de Participació Ciutadana, a la
Intervenció i Tresoreria municipal.
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS
No se’n presenten
5. 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 17:55 de tot el
que jo com a secretaria certifico.
La secretaria accidental

L’alcaldessa
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