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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN LO-
CAL DE DATA 10 DE JULIOL 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: 18:47 
 

ASSISTENTS 
 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
LLUIS LLOVET BAYER 
 

 

 EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 

 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2019/27 ordinari 03/07/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Relació Decrets del 24 al 30 juny 2019 
 
2.1.2. Relació de Decrets mes de juny 2019 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2019/27 ordinaria 03/07/2019 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
3 de juliol 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. Propostes 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. RELACIÓ DE DECRETS DE DATA DEL 24 AL 30 DE JUNY DE 2019 
 
Fets: 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de dates 
del 24 al 30 de juny de 2019: 
 

 
 
2.1.2. RELACIÓ DE DECRETS MES DE JUNY DE 2019 
 

Codi Descripció Data resolució
RESAL2019/1070 Decret inici expedient autorització serveis temporada 25/06/2019
RESAL2019/1071 Decret concessió parades 9 i 10 Plaça Mercat Muncipal 25/06/2019
RESAL2019/1072 Decret aprovació indemnitzacions assistències càrrecs electes juny 2019 25/06/2019
RESAL2019/1073 Decret aixecament reparament suspensiu 25/06/2019
RESAL2019/1074 Decret INCOACIÓ MANCA IDENTIF. 25_06 25/06/2019
RESAL2019/1075 Decret convocatòria Mesa valoració documentació 25/06/2019
RESAL2019/1076 Decret exp.109951 25/06/2019
RESAL2019/1077 Decret ACORD INCOACIÓ 25_06 25/06/2019
RESAL2019/1078 Decret manament a justificar- Medi Ambient 25/06/2019
RESAL2019/1079 Decret PROPOSTA SANCIÓ 25_06 25/06/2019
RESAL2019/1080 Decret adquisició vehicle OPEL ASTRA abandonat 25/06/2019
RESAL2019/1081 Decret alta padró 25/06/2019
RESAL2019/1082 Decret exp.19-214353 25/06/2019
RESAL2019/1083 (D) Decret de la Tinència d'Alcaldia de Cultura Acció Social Règim Intern i Promoció de c 25/06/2019
RESAL2019/1084 Resolució de la Tinència d' Alcaldia  de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, p 25/06/2019
RESAL2019/1085 Decret denegació llicència a Endesa carrer Ciril Masriera 26/06/2019
RESAL2019/1086 Decret 1a tinència alcaldia aprovació quota empresarial Seguretat Social i ordena pagam 26/06/2019
RESAL2019/1087 Decret petició assistència Diputació 26/06/2019
RESAL2019/1088 Decret d'Alcaldía MC 21 2019, transferència RRHH 26/06/2019
RESAL2019/1089 Decret manament a justificar- Joventut 26/06/2019
RESAL2019/1090 APROVACIÓ PRIMERA CERTIFICACIÓ VAGONS 26/06/2019
RESAL2019/1091 Decret autorització transmissió plaça aparcament núm. 226 26/06/2019
RESAL2019/1092 Incoació responsabilitat patrimonial 26/06/2019
RESAL2019/1093 Decret exp.110051 26/06/2019
RESAL2019/1094 Decret aprovació quotes aparcament R.gavarra, juny 2019 26/06/2019
RESAL2019/1095 DECRET JUSTIFICACIÓ DE LLIURAMENTS A JUSTIFICAR VARIS 26/06/2019
RESAL2019/1096 Decret retorn import sanció resolució contenciós 26/06/2019
RESAL2019/1097 Decret 1r Tinent d'Alcalde d'ordenació de pagaments núm. 020/2019 27/06/2019
RESAL2019/1098 (D) Decret 1a Tinència Alcaldia aprovació variables de nòmina de maig de 2019 27/06/2019
RESAL2019/1099 (D) Decret de la Tinència d'Alcaldia de Cultura Acció Social Règim Intern i Promoció d'ap 27/06/2019
RESAL2019/1100 Resolució 1a Tinència Alcaldia reconeixement trienni grup C1 Sra. C.R.P 27/06/2019
RESAL2019/1101 Decret atorgament llicència gas Av. Dr 27/06/2019
RESAL2019/1102 Decret atorgament llicència gas Pl. Onze de Setembre 13 amb St 27/06/2019
RESAL2019/1103 Decret aprovació expedient licitació 27/06/2019
RESAL2019/1104 Decret atorgament llicència de Gas al carrer Puig i Cadafalch 13 27/06/2019
RESAL2019/1105 Decret instal-lació càmeres trànsit 28/06/2019
RESAL2019/1106 Decret convocatòria Mesa revisió doc. Lot 1 i 2 28/06/2019
RESAL2019/1107 Decret R.R exp.18-211849 28/06/2019
RESAL2019/1108 Decret R.R exp.18-212115 28/06/2019
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Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, del contingut dels Decrets d’Alcaldia 
emesos durant el mes de juny de 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 de-
cret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, fun-
cionament 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 a 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:  
 
3.1. Urbanisme 

 
3.1.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA UNIÓ DE DOS LO-
CALS I REFORMA INTERIOR DE L’OFICINA BANCÀRIA SITUADA AL CARRER AM-
PLE, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. PGT, actuant en nom i representació de la mercantil 
CAIXABANK, SA, en virtut de la qual solꞏlicita llicència d’obres majors per a la unió de 
dos locals i reforma interior de l’oficina bancària situada al carrer Ample núm. XX, de 
Canet de Mar, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte ESG (Visat núm. 
2019002285, de 12/04/2019). 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 15/05/2019 que es transcriu a con-
tinuació: 
 
“FETS 
 
En data de 4 d’abril de 2019 es presenta solꞏlicitud d’obres majors per a la unió de dos 
locals i reforma interior de l’oficina CaixaBank situada al carrer Ample núm. XX. 
 
Al projecte executiu presentat es determina un pressupost d’execució material de 
521.227,49 €. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

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

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ur-
banisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 
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- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenances fiscals vigents 

- Pla Especial del Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic de 
Canet de Mar. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- 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 les parcelꞏles estan incloses al sòl urbà i 
tenen el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alinea-
des”, subzona 1a “carrers tradicionals”. 
 
SEGONA.- L’edificació situada al carrer Ample núm. XX està catalogada pel Pla Espe-
cial del Catàleg de patrimoni de Canet de Mar, concretament s’inclou com a bé amb 
protecció urbanística específica (BPUE) a la fitxa B 011. L’objecte de protecció és la 
façana pel que fa a: 
 

- Composició i geometria 
- Posició dels sostres 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època 
- Lloses de balcó i baranes de ferro 
- Cornises i coronaments 

 
Tal com estableix el Pla Especial del Catàleg de patrimoni, la conservació, la recupera-
ció, la restauració, la millora i la utilització del bé ha de respectar els valors que han 
motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, tècni-
ques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar 
determinats elements o èpoques. En aquest sentit, al projecte d’obra s’han de definir 
amb detall els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on 
s’intervingui, tenint cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques origi-
nals. 
 
TERCERA.- El volum existent sobrepassa la profunditat màxima edificable, pel que es 
tracta d’un volum disconforme d’acord amb l’art. 108 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Donat que no queda fora 
d’ordenació, en l’edificació s’hi han d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i 
els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. Per 
la seva banda, les Normes Subsidiàries de planejament vigents, a la disposició transitò-
ria primera determina que les edificacions anteriors a les normes que superin les condi-
cions d’edificabilitat establertes podran fer obres de reparació, modernització, millora de 
les condicions higièniques o estètiques o consolidació en cas de sinistre. 
 
QUARTA.- Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 
521.227,49 €. Es constata que aquest pressupost és l’adequat en aplicació de l’orde-
nança fiscal vigent a Canet de Mar. 
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement a la llicència 
d’obres solꞏlicitada, si bé serà necessari definir amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements de la façana de l’edifici catalogat on s’intervé tenint cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

Manca presentar l’assumeix de l’obra per part de tècnic competent, necessari 
d’acord amb l’art. 6.6 de l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la in-
tervenció dels actes d’edificació i ús del sòl de Canet de Mar. 

Per altra banda, cal incloure l’informe per part de l’enginyera municipal sobre el tràmit 
de modificació de la llicència d’activitat o comunicació prèvia, segons correspongui.” 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal emès en data 27/05/2019 que es transcriu a con-
tinuació: 
 
“FETS 
 
En data de 4 d’abril de 2019 i núm. de registre 2739 es presenta solꞏlicitud d’obres 
majors per a la unió de dos locals i reforma interior de l’oficina CaixaBank situada al 
carrer Ample núm. XX. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Codi tècnic de l’Edificació. Document Bàsic SI. Seguretat en cas d’incendi, i 
Instruccions tècniques complementàries. 

- Reglament d'instalꞏlacions de protecció contra incendis (RIPCI. Reial Decret 
513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instalꞏlacions de 
protecció contra incendis.). 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Les obres fan referència a un establiment d’ús administratiu, amb una 
superfície construïda total de 883 m2. Atès que els establiments d’ús administratiu no 
estan inclosos a l’annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l’activitat no està 
sotmesa al control preventiu de l’Administració de la Generalitat, sinó que correspon a 
l’administració municipal verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas 
d’incendi, d’acord amb els articles 8 i 22 de la Llei 3/2010. 
 
SEGONA.- Revisades les mesures de protecció contra incendis del projecte presentat, 
es comprova que estan justificades detalladament i semblen complir amb les mesures 
mínimes fixades a la normativa vigent per establiments d’ús administratiu. Per tant, no 
s’observa cap incompliment de la normativa. 
 
CONCLUSIONS: 
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De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la justificació 
presentada del compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi presentat 
per l’activitat d’oficina bancària situada al c/ Ample, XX.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 30/05/2019, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
En data 04/04/2019 RE2739, el senyor PGT, actuant en nom i representació de la 
mercantil CAIXABANK, SA, solꞏlicita llicència d’obra major per a la unió de dos locals i 
reforma interior de l’oficina bancària situada al carrer Ample núm. XX, de Canet de Mar, 
d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Eduard Sanz i Gómez (Visat núm. 
2019002285, de 12/04/2019). 
 
En data 15/05/2019 l’arquitecta municipal emet informe favorable, si bé posa de manifest 
que manca presentar l’assumeix de l’obra per part de tècnic competent. 
 
En data 23/05/2019 RE4201 s’aporta l’assumeix de la direcció de l’obra. 
 
En data 27/05/2019, l’enginyera municipal emet informe favorable a la justificació 
presentada del compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi. 

FONAMENTS DE DRET 

–  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), 

–  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística (RPLU), 

–  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP), 

–  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (ROAS), 

–  Ordenances fiscals. 

CONSIDERACIONS 

Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 TRLU, segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 

En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del RPLU, subjecta a llicència urbanística prèvia les 
obres d’edificació, construcció i instalꞏlació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instalꞏlacions ja existents. 
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Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
solꞏlicitud de la interessada. La solꞏlicitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
LPACAP, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable 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. 

El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal, en data 
15/05/2019, i per l’enginyera municipal, en data 27/05/2019. 

Tercera.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra solꞏlicitada es troba inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com 
a BPUE (fitxa B011), essent-ne objecte de protecció els elements descrits a l’informe 
tècnic de data 15/05/2019.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de l’esmentat Catàleg, es considera “Bé amb 
protecció urbanística específica” aquell edifici, de valor històric o arquitectònic rellevant, 
que com a tal ha estat inclòs en aquest Catàleg sense haver tingut anteriorment cap 
altre règim de protecció. 
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa 
l’article 17 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 
podran autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a 
cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors 
de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, si bé manifesta que serà necessari definir amb detall 
els materials, tractaments i colors de tots els elements de la façana de l’edifici catalogat 
on s’intervé tenint cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques 
originals. 
 
En data 23/05/2019 RE4201, s’aporta plànol que inclou les actuacions a la façana 
(AN01). 



 

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 

Quarta.- Pel que fa l'import les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, és el que resulta del càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 

 Preu per m2 Superfície Import 
Reforma 1,67 €/m2 664,00 m2  1.108,88 € 
TOTAL   1.108,88 € 

Consta acreditat a l'expedient l’ingrés d’aquest import en data 04/04/2019. 

En data 23/05/2019 RE4201, s’aporta el projecte executiu i s’ingressa l’import previst a 
l’Ordenança fiscal núm. 20, 244,93 euros.  

Cinquena.- 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 Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial per a l’any 2019, ponderat amb 
els coeficients correctors que s’hi  detallen. 

Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 15/05/2019, al pro-
jecte presentat es declara un pressupost d’execució material de 521.227,50 € i es cons-
tata que aquest pressupost és l’adequat en aplicació de l’ordenança fiscal vigent, per la 
qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
521.227,50 € 4% 20.849,10 € 

Consta acreditat a l’expedient que, en data 04/04/2019 es va efectuar una autoliquidació 
per aquest import. 

Sisena.- Pel que fa l'import de la garantia per la correcta reposició dels béns municipals 
que poguessin resultar afectats per les obres, la que resulta del càlcul següent: 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost  10.424,55 € 

No consta acreditat a l’expedient que se n’hagi efectuat el dipòsit. 

Setena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, no consta acreditat a 
l’expedient que el solꞏlicitant de la llicència, en compliment del que preveu la Disposició 
Final Primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE 
núm. 92, de 16 d'abril), hagi aportat el document d'acceptació signat per un gestor de 
residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i 
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

Vuitena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 



 

9 
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 

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: 

En virtut de tot el que s’ha exposat i vistos els informes tècnics favorables que consten 
dins l’expedient administratiu, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència 
solꞏlicitada, prèvia acreditació del dipòsit de la garantia per respondre de la correcta 
reposició dels béns municipals que poguessin resultar afectats per l’obra i presentació 
del document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 
la correcta destinació dels residus separats per tipus.” 

En data 20/06/2019 s’ha aportat el document d’acceptació de residus per part de 
l’empresa autoritzada, així com el dipòsit de garantia per a la reposició dels bens 
municipals de data 19/06/2019. 

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, 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/o 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. 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat:  

Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. PGT, en nom i representació de la 
mercantil CAIXABANK, SA, per a la unió de dos locals i reforma interior de l’oficina 
bancària situada al carrer Ample, XX, d’acord al projecte redactat per l’arquitecte Eduard 
Sanz i Gómez (Visat 2019002285, de 12/04//2019). 

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  vint mil vuit-cents 
quaranta-nou euros amb deu cèntims d’euro (20849,10€) i per taxes urbanístiques 
l’import de mil cent-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euro (1.108,88€). 

Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de  deu mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro 
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(10.424,55€) i s’ha aportat el comprovant del dipòsit de la fiança de residus efectuat al 
centre de reciclatge. 

Quart.- Notificar el present acord als interessats. 

 
3.1.2. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT I L’ACTA D’APROVACIÓ 
PER PART DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, PER A LA SEGONA 
FASE DE LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL 
CEIP MISERICÒRDIA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. FPRFP i Associats, SLP, com a coordinador de 
seguretat i salut de l’obra per a l’execució de la segona fase de les obres de supressió 
de barreres arquitectòniques al CEIP Misericòrdia, aportant el  Pla de Seguretat i Salut 
presentat per CONSTRUCCIONS BAGUDANCH SERRA, S.L.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 9 de juliol d’enguany, que es trans-
criu a continuació 
 
“Identificació de l’expedient: 2391/2019 131   
Assumpte: Aprovació projecte bàsic i executiu per a la supressió de barreres arquitec-
tòniques al C.E.I.P. Misericòrdia 
INFORME TÈCNIC 
 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES 
A REALITZAR PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL 
CEIP MISERICÒRDIA SITUAT A L’AVINGUDA ÀNGEL PLANET s/n, (2a. FASE) 
 
FETS 
 
En relació a les obres a realitzar per a la supressió de barreres arquitectòniques al CEIP 
Misericòrdia situat a l’avinguda Àngel Planet s/n (2a. FASE), en data 9 de juliol de 2019 
s’ha aportat el Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per l’empresa CONSTRUC-
CIONS BAGUDANCH SERRA, S.L. així com l’acta d’aprovació per part del coordinador 
de seguretat i salut, FPR. Si bé inicialment s’havia dut un document on constava com a 
promotor la Generalitat de Catalunya, és constata que s’ha rectificat fent constar com a 
promotor l’Ajuntament de Canet de Mar, tant al pla de seguretat i salut com a l’acta 
d’aprovació per part del coordinador. 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels ser-

veis de prevenció. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions míni-
mes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
Primera.- El Pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'i-
dentificació, 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 pre-
venció. 
 
Segona.- El Pla de Seguretat i Salut presentat desenvolupa les propostes de prevenció 
i protecció contemplades a l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
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 modifi-
cacions 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 CONSTRUCCIONS BAGUDANCH SERRA, S.L. per a 
l’execució de la segona fase de les obres de supressió de barreres arquitectòniques al 
CEIP Misericòrdia, conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra, FPR.” 
 
Vist allò que disposa l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que es fixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/2014, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l’empresa CONSTRUCCIONS 
BAGUDANCH SERRA, S.L. així com l’acta d’aprovació per part del coordinador de se-
guretat i salut, FPR, per la segona fase de les obres de supressió de barreres arquitec-
tòniques al CEIP Misericòrdia. 
 
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 627/1997, 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 pro-
duir-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. 
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4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent 18:47 de tot el que jo 
com a secretaria certifico. 
 


