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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 14 DE GENER DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:30 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 

ASSISTENTS 
 

BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/1 ordinari 07/01/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Urbanisme 
2.1.1. Concessió llicència obra major edificació habitatge unifamiliar aïllat amb piscina 
al  carrer Ferran Roig, - 
2.1.2. Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del PAU-2 "Drassanes 
del Pla" 
 
2.2. Alcaldia 
2.2.1. Relació de decrets del 28 de desembre de 2020 al 3 de gener de 2021 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2021/1 ordinari 07/01/2021 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
7 de gener de 2021 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. Urbanisme 
 
2.1.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MAJORS PER A L’EDIFICCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA AL CARRER FERRAN ROIG, 
NÚM. - 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per l’arquitecte -, de DURAN ARQUITECTES SLP, actuant 
en nom i representació del Sr. --, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Ferran Roig, -. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 12/12/2020, que es transcriu 
a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 3 de febrer de 2020 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors amb 
registre d’entrada núm. 996 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina al carrer Ferran Roig núm. - de Canet de Mar. La sol·licitud s’acompanya de 
projecte bàsic redactat per Duran Arquitectes SLP (sense visar), full d’estadística 
d’edificació i habitatge, estudi de seguretat i salut i document d’acceptació de residus de 
la construcció per part d’empresa autoritzada. Al projecte bàsic presentat consta un 
pressupost d’execució material de 432.124,56 €. 
 
En data 5 de març de 2020 es notifica manca de liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de 
garantia per tal de poder tramitar l’expedient. En data 4 de setembre de 2020 entrada 
de registre núm. 8163 s’aporten comprovants de pagament. 
 
En data 27 d’octubre de 2020 es notifica informe tècnic que conclou que l’objecte de la 
llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la normativa urbanística 
d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació aportada amb els punts 
següents: 

1) Incloure a la documentació l’assumeix per part d’un tècnic competent. 
2) Ajustar les tanques exteriors a la normativa en la part d’accés tant de vianants 
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com de vehicles. 

En data 12 de novembre de 2020 i amb registre d’entrada núm. 11109 el sol·licitant 
aporta la següent documentació complementaria: 
 

1) Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa 
autoritzada 

2) Pla de control de qualitat 
3) Justificació de resolució de deficiències esmenables 
4) Estudi bàsic de seguretat i salut 
5) Part escrita i part gràfica del projecte bàsic modificat 
6) Assumeix de direcció per part de tècnics competents 

 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
de 2019). 

- 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Amb la documentació aportada s’incorpora a l’expedient de sol·licitud 
d’obres: l’assumeix de tècnics competents; el document de gestió de residus per part 
d’empresa autoritzada; i el projecte bàsic modificat, que inclou estudi bàsic de seguretat 
i salut i pla de control de qualitat de l’obra. 
 
SEGONA.- El projecte bàsic modificat incorpora a la part gràfica la definició de les tan-
ques exteriors ajustant els accessos tant de vehicles com de vianants a l’art. 62 de la 
normativa del  POUM (plànol A.18). 
 
TERCERA.- Així mateix el projecte modificat incorpora petits ajustos de distribució 
interior i modificació dels materials d’acabat de la façana que no afecten al compliment 
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de la normativa urbanística. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Amb la documentació incorporada a l’expedient de sol·licitud d’obres per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Ferran Roig núm. - i les 
modificacions introduïdes al projecte bàsic aportat, es dona compliment a la normativa 
urbanística d’aplicació. En conseqüència, s’informa favorablement la seva tramitació 
tenint en compte que serà condició suspensiva de la llicència la necessitat d’aportar el 
corresponent projecte executiu visat que s’haurà d’ajustar al bàsic presentat i que 
haurà d’obtenir el vistiplau municipal abans de l’inici de les obres. 
 
S’informa que l’ordenança municipal estableix la necessitat de que els acabats de la 
façana siguin amb colors blancs o terrosos clars i que en cas d’ocupació de la via 
pública durant les obres serà necessari notificar-ho prèviament a la policia municipal a 
través del model de sol·licitud normalitzat i liquidar les taxes corresponents.” 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 18/12/2020, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 

FETS 

En data 3 de febrer de 2020 es presenta sol·licitud de llicència d’obres majors amb re-
gistre d’entrada núm. 996 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina al carrer Ferran Roig núm. - de Canet de Mar. La sol·licitud s’acompanya de 
projecte bàsic redactat per Duran Arquitectes SLP (sense visar), full d’estadística d’edi-
ficació i habitatge, estudi de seguretat i salut i document d’acceptació de residus de la 
construcció per part d’empresa autoritzada. Al projecte bàsic presentat consta un pres-
supost d’execució material de 432.124,56 €. 

En data 5 de març de 2020 es notifica manca de liquidació d’impostos, taxes i dipòsit de 
garantia per tal de poder tramitar l’expedient. En data 4 de setembre de 2020 entrada 
de registre núm. 8163 s’aporten comprovants de pagament.  

En data 27 d’octubre de 2020 es notifica informe tècnic que conclou que l’objecte de la 
llicència d’obres sol·licitada es correspon amb les previsions de la normativa urbanística 
d’aplicació, si bé cal modificar i complementar la documentació aportada amb els punts 
següents: 

1) Incloure a la documentació l’assumeix per part d’un tècnic competent. 

2) Ajustar les tanques exteriors a la normativa en la part d’accés tant de vianants 
com 

de vehicles. 

En data 12 de novembre de 2020 i amb registre d’entrada núm. 11109 el sol·licitant 
aporta la següent documentació complementaria: 

1) Document d’acceptació de residus de la construcció per part d’una empresa 
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autoritzada 

2) Pla de control de qualitat 

3) Justificació de resolució de deficiències esmenables 

4) Estudi bàsic de seguretat i salut 

5) Part escrita i part gràfica del projecte bàsic modificat 

6) Assumeix de direcció per part de tècnics competents 

En data 9 de desembre es va presentar a l’ajuntament el document del projecte executiu, 
visat pel col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

FONAMENTS DE DRET: 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acord 
de la CTUB en sessió de 18 de juliol de 2019 (DOGC 7958 de 12 de setembre 
de 2019). 

- 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl  

- Ordenances fiscals vigents 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- Es comprova que el projecte executiu visat aportat no difereix 
substancialment del projecte bàsic aprovat i que incorpora tota la documentació 
requerida. 

 

CONCLUSIONS: 

De conformitat amb les consideracions tècniques anteriors s’informa favorablement el 
projecte executiu i la documentació gràfica aportada per a la llicència d’obres majors per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Ferran Roig núm. 
-.” 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 18/12/2020, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME  
 
FETS 
 
En data 03/02/2020 (ENTRA-2020-996) l’arquitecte --, de DURAN ARQUITECTES, SLP, 
actuant en nom i representació del senyor --., sol·licita llicència municipal per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Ferran Roig núm. --, de 
Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic, redactat pel mateix arquitecte. En data 
04/09/2020 (ENTRA-2020-8163) s’aporta documentació complementària. 
 
En data 19/10/2020 l’arquitecta municipal emet informe, posant de manifest els aspectes 
que cal esmenar per tal de poder informar la sol·licitud favorablement. 
 
En data 12/11//2020 (ENTRA-2020-11109) té entrada el document d’esmenes, amb 
l’aportació de nova documentació per tal de donar resposta al requeriment d’esmena 
notificat en data 27/10/2020.  
 
En data 09/12//2020 (ENTRA-2020-12088) té entrada el projecte bàsic i executiu visat 
(2020006483, de data 04/12/20202). 
 
En data 12/12/2020 l’arquitecta municipal emet informe favorable, posant de manifest 
que el projecte presentat s’ajusta a les condicions bàsiques del planejament urbanístic 
municipal i a la normativa sectorial d’aplicació. 
 
 
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), 
- Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 

d’edificació i ús del sol, 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
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 del Decret 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (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. 
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En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a llicència 
urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions 
ja existents. 
 
Segona .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat, mitjançant representació que ha quedat degudament 
acreditada a l’expedient administratiu. 
 
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 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 bàsic presentat ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en 
data 12/12/2020. 
 
Tercera.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra major, 
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat 
a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2 

Mínim: 333,96 € 
Superfície  Import 

Obra nova 3,34 € 364,71 m2 1.218,13 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 15/03/2020 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2020/0000000272). 

 
Quarta.- 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 coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
A l’informe tècnic de data 19/10/2020 es fa constar que al projecte presentat hi consta 
un pressupost d’execució material de 432.124,56 € i que es considera adequat en 
aplicació de l’ordenança fiscal vigent, si bé cal tenir en compte que les liquidacions que 
es realitzen són provisionals i un cop executada l’obra s’han de regularitzar d’acord amb 
l’import definitiu. 
 
Així, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent la quota a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus Total 
432.124,56 € 4% 17.284,98 € 
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Consta acreditat a l’expedient que en data 15/03/2020 s’ha efectuat l’ingrés d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2020/0000000271). 
 
Cinquena.- Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns públics que 
poguessin resultar afectats per les obres, és la que resulta del càlcul següent: 
 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% PEM 8.642,49 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 15/03/2020 s’ha efectuat el dipòsit d’aquest 
import (núm. d’autoliquidació 2020/0000000273). 
 
Sisena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, 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), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA20.018, signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Setena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 2019/1041, 
de data 18 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que 
en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2019/1041 de 18 de juny.” 

CONCLUSIÓ 

De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants reflectits a l’informe de 
l’arquitecta municipal, de data 12/12/2020.” 

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.li-
cita són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Go-
vern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Concedir al Sr. ---, llicència d’obres majors per a l’edificació d‘un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Ferran Roig núm. --, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, segons projecte de l’arquitecte Pau Duran Bros. 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte e l’impost s/construccions per un import de 17.284,98€, (núm. 
d’autoliquidació 2020/0000000271) i per taxes urbanístiques l’import de 1.218,13€ (núm. 
d’autoliquidació 2020/0000000272). 
 
Tercer.- Fer constar que s’ha dipositat la garantia dels valors urbanístics en risc per 
import de 8.642,49€, núm. d’autoliquidació 2020/0000000273 i s’ha aportat comprovant 
d’haver dipositat la fiança de residus al centre de reciclatge.  
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
 
2.1.2. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 
PAU-2 "DRASSANES DEL PLA" 
 
Fets: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 27 d'agost de 2020, va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts i les Bases d’actuació de 
la Junta de compensació a constituir per a la gestió del Polígon d’actuació PAU-
2 “Drassanes del Pla”, mitjançant el sistema d’actuació urbanística de 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, presentada per la 
companyia mercantil GESDIP, SAU, SA, com a propietària de més del 50% de 
la superfície del Polígon d’actuació esmentat. 

Segon.- Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre dels Estatuts i les 
Bases d’actuació de la Junta de compensació a constituir, en el BOPB, al tauler 
d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica del web municipal. 
 
Tercer.- Notificar individualitzadament el present acord a les persones 
propietàries de finques incloses en el Polígon d’actuació, perquè, de conformitat 
amb l’establert a l’article 190 del RLU, puguin manifestar la seva decisió 
d’adherir-se a la futura Junta de compensació durant el termini de 15 dies hàbils, 
amb l’advertiment formal que si no ho fan, se’n poden derivar les conseqüències 
de l’article 136.4 del RLU i 122.2 del TRLU i de les bases d’actuació. 
 
Quart.- Requerir a les persones propietàries incorporades a la Junta de 
compensació que, un cop transcorregut el termini de quinze dies expressat en el 
punt anterior, es constitueixin formalment mitjançant escriptura pública, de 
conformitat amb l’establert a l’article 190.2 del RLU i lliurin a aquest Ajuntament 
el document públic de constitució, per a procedir, si s’escau, a l’aprovació de la 
constitució de la Junta de compensació, en el termini màxim d’un mes des de la 
recepció del document públic.” 
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L’anunci d’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 2 “Drassanes del Pla”, ha estat publicat 
en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPB de data 7 de setembre de 2020, a la web 
municipal en data 25 de setembre de 2020, i notificat individualitzadament a les 
persones propietàries de finques incloses en el Polígon d’actuació, perquè, de 
conformitat amb l’establert a l’article 190 del RLU, puguin manifestar la seva decisió 
d’adherir-se a la futura Junta de compensació. 

En data 26 de novembre de 2020 es formalitza la constitució de la Junta de 
Compensació del PAU2 “Drassanes del Pla”, per mitjà d’escriptura pública atorgada 
davant el senyor José Luís Navarro Comín, notari titular de la notaria de Tordera, actuant 
com a substitut legal de la notaria de Canet de Mar, per vacant, guardada sota el número 
de protocol 2.060. 
 
Vist el que estableixen els articles 171 i 190 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU). 
 
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.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 
Urbanística 2 “Drassanes del Pla”, formalitzada en data 26 de novembre de 2020, per 
mitjà d’escriptura pública atorgada davant el senyor José Luís Navarro Comín, notari 
titular de la notaria de Tordera, actuant com a substitut legal de la notaria de Canet de 
Mar, per vacant, guardada sota el número de protocol 2.060. 
 
Segon.- Designar el senyor Lluís Llovet Bayer com a representant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 2 
“Drassanes del Pla”, de conformitat amb l’article 190.4 RLU. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris de finques incloses en l’àmbit, d’acord 
amb la relació continguda a l’escriptura pública de constitució de la Junta de 
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 2 “Drassanes del Pla”, per tal que 
puguin adherir-s'hi, en el termini d’un mes des de la notificació del present acord, 
mitjançant un escrit adreçat al notari que ha autoritzat el document públic de constitució, 
a fi que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin. 
 
Quart.- Comunicar a la resta de propietaris de finques incloses en l’àmbit que en cas de 
no incorporar-se a la Junta o no garantir la seva participació en l’execució del 
planejament, la seva finca podrà ser expropiada o objecte de reparcel·lació sense prèvia 
expropiació i, en el cas que sigui objecte de reparcel·lació, el pagament de les despeses 
d’urbanització podrà tenir lloc mitjançant l’adjudicació de finques de resultat a la Junta, 
fins a cobrir la quantia de les despeses, d’acord amb el que preveu l’article 136 RLU. 
 
Cinquè.- Comunicar l’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del 
Polígon d’Actuació Urbanística 2 “Drassanes del Pla” al Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores i donar-li trasllat de la documentació que prescriu l’article 
192 RLU, als efectes de la seva inscripció. 
 



 

11 
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 

2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. RELACIÓ DE DECRETS DEL 28 DE DESEMBRE DE 2020 AL 3 DE GENER DE 
2021 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la present relació de Decrets de data del 
28 de desembre de 2020 al 3 de gener de 2021, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data resolució 
RESAL2020/2246 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 28/12/2020 
RESAL2020/2247 Decret exp.110810 28/12/2020 
RESAL2020/2248 Decret renúncia concessió nínxol 28/12/2020 
RESAL2020/2249 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 28/12/2020 
RESAL2020/2250 Decret aixecament reparament suspensiu Intervencio 28/12/2020 
RESAL2020/2251 Decret aprovació 14a certificació 28/12/2020 
RESAL2020/2252 Decret advertiment multes - 28/12/2020 
RESAL2020/2253 Decret d'alcaldia de devolució de garantia 28/12/2020 
RESAL2020/2254 Decret aprovació F_2020_70_fase_O 28/12/2020 
RESAL2020/2255 (D) Decret contractació educadora Escola Bressol 28/12/2020 
RESAL2020/2256 Decret premis permanència i fidelitat 28/12/2020 
RESAL2020/2257 Decret locals 28/12/2020 
RESAL2020/2258 Decret cartelleres 28/12/2020 
RESAL2020/2259 Decret nomenament interventora i tresorera acctal 28/12/2020 

RESAL2020/2260 
Decret aprovació de factures F72 Consell Comarcal i 
Consorci Tractament 28/12/2020 

RESAL2020/2261 (D) Decret aprovació nòmina mes de desembre de 2020 28/12/2020 
RESAL2020/2262 Decret d'aprovació Addenda 2.09.2020 al 31.12 28/12/2020 
RESAL2020/2263 Decret RESOLUCIÓ TM -- 28/12/2020 
RESAL2020/2264 Decret aixecament del reparament 28/12/2020 
RESAL2020/2265 Decret RESOLUCIÓ TM -- 28/12/2020 
RESAL2020/2266 Decret RESOLUCIÓ TM -- 28/12/2020 
RESAL2020/2267 Decret RESOLUCIÓ TM -- 28/12/2020 
RESAL2020/2268 Decret RESOLUCIÓ TM -- 28/12/2020 
RESAL2020/2269 Decret Convocatòria JGL ordinària 30122020 28/12/2020 

RESAL2020/2270 
Decret d'adhesió acord marc i adjudicació servei asse-
gurances càrrec electes i personal 29/12/2020 

RESAL2020/2271 
Decret d'Alcaldia d'aprovació de la pròrroga del Pressu-
post de l'exercici 2020 pel 2021 30/12/2020 

RESAL2020/2272 Decret acceptació subvenció SOC - Garantia Juvenil 30/12/2020 
RESAL2020/2273 Decret aprovació relació Q_2020_29 30/12/2020 
RESAL2020/2274 Decret nota marginal Registre Propietat 30/12/2020 
RESAL2020/2275 Decret d'Alcaldia aprovació calendari fiscal 2021 30/12/2020 
RESAL2020/2276 Decret d'Alcaldia tancament de caixa restringida 30/12/2020 
RESAL2020/2277 (D) Decret d'Alcaldia de justificació de manament 30/12/2020 
RESAL2020/2278 Decret contractació TS per interinitat 30/12/2020 
RESAL2020/2279 Decret pròrroga contracta vigilant aparcament 30/12/2020 

RESAL2020/2280 
Decret 1a Tinència indemnitzacions dietes membres tri-
bunals oposicions 30/12/2020 
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RESAL2020/2281 Decret nomenament funcionària interina_-- 30/12/2020 

RESAL2020/2282 
Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i or-
dena pagament TC novembre 2020 30/12/2020 

RESAL2020/2283 Decret d'Alcaldia d'aprovació de modificació de crèdit 30/12/2020 
RESAL2020/2284 Decret aprovació de factures F_2020_73 fase O 30/12/2020 

RESAL2020/2285 
Decret contractació auxiliar administrativa - Programa 
Garantia Juvenil  30/12/2020 

RESAL2020/2286 
Decret aprovació 13a i 14a certificació rehabilitació tea-
tre municipal 30/12/2020 

RESAL2020/2287 
Decret 1a Tinència d'embargaments nòmina paga extra-
ordinària desembre 2020 30/12/2020 

RESAL2020/2288 Decret alta padró -- 30/12/2020 

RESAL2020/2289 
Decret 1a Tinència rectificació decret RES_2020_778 
aprovació endarreriments nòmina 30/12/2020 

RESAL2020/2290 
Decret aprovació factures 5 certificació de les obres de 
reparació d'elements de la coberta de l'edi 30/12/2020 

RESAL2020/2291 DECRET LLICÈNCIA GUAL FRANCESC PARERA -- 30/12/2020 
RESAL2020/2292 DECRET OBRA MENOR STA BARBARA - 30/12/2020 

 
3.Donar compte de les resolucions judicials  
 
Es dona compte de la Sentència núm. 247/2020 de data 12 de desembre de 2020, 
emesa pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró – Seguretat Social en matèria prestacional 
núm. 216/2020-D, acordant estimar la demanda presentada i reconeixent el dret de 
percebre la prestació de desocupació amb efectes 1.09.2018, amb una base reguladora 
de 43.77 euros i per un termini de 720 dies.  
 
4. Precs i preguntes 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:30 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


