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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
19 DE GENER DE 2005 

 
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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.55 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
 

Laureà Gregori Fraxedas 
Joan Fuentes Albareda 

HI SÓN CONVIDATS 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Atorgament de llicències d’obres 
3)  Encàrrec modificació distribució elèctrica Riera Buscarons 
4)  Aprovació de crèdits 
5)  Atorgament subvenció comissió Sant Antoni Abat 
6)  Atorgament subvenció autocar Nits de Teatre a Barcelona per als mesos de 

gener i juny 
7)  Acceptació subvenció de  la  Generalitat de  Catalunya per  al  foment de  la 

recollida selectiva de matèria orgànica 
8)  Autorització  de  devolució  dels  ingressos  en  compte  de  col·laboració amb 

l’enllumenat nadalenc 
9)  Cessió d’ús del pavelló al Club Balonmano Calella 
10) Reconsideració de les mesures correctores de la llicència d’instal·lació d’un 
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garatge privat situat a la riera lledoners número 110 
11) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 de 
desembre de 2004 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 
2.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

 
2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR EMT PER A 
L’AMPLIACIÓ HABITATGE UBICAT AL CARRER VERGE DEL ROSER NÚMERO 
xx 

 
Vista la instància presentada pel senyor EMT en nom i representació d’ell mateix, amb 
la qual sol.licita llicència d’obres per a l’ampliació habitatge ubicat al carrer Verge 
del Roser, xx. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 12 de gener de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES PROJECTE 

 
1 ÚS RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

MAGATZEM, OFICINES, 
SERVEIS, EQUIPAMENTS, 

GARATGES PARTICULARS I 
TALLERS 

2 FAÇANA MÍNIMA 6,50 m 
3 ARM 10,00 m PB+2PP 
4 ARM PLANTA BAIXA 3.00-4.00 m PB 
5 PROFUNDITAT EDIFICABLE 12,00 m 
6 PROFUNDITAT EDIFICABLE PB TOTAL 
7 OCUPACIÓ SOTERRANI = PLANTA BAIXA 
8 TEULA ÀRAB 
9 PENDENT COBERTA 30% 
10   ALÇADA SOBRE L'ARM <3.00 m 
11   ASCENSOR no s’exigeix 
12   AMPLADA ESCALA ACCÉS 1 m 
13   VENTILACIÓ SUPERIOR 1 m2 
14   ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS 1.80 m 
15   DIPÒSITS DE RESERVA 450 l 

D'AIGUA 
16   EVACUACIÓ D’AIGÜES separativa 

PLUVIALS 
17   PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2 no cal 

 
RESIDENCIAL 

 
 
 
 
9,14 m 
6,10 m PB+1PP 
3,02 m 
12,00 m 
Existent 
- 
Si 
20% 
Ok 
Si 
- 
- 
- 
- 

Ull! 

- 
COSSOS SORTINT 

18   VOL MÀXIM 1/10 o A- 1.20 
10 

19   SEPARACIÓ VOLADÍS A >=V 1.00 
MITGERA 

- 
 
- 
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20   DISTANCIA A VEÍ >3.00 m 
21   ALÇADA SOBRE VORERA 3.30 m 
22   VOL MÀXIM VOLADÍS 1.20 m 

POSTERIOR 
23   DISTÀNCIA VOL A VEÍ 3.00 m 

POSTERIOR 

- 
- 
- 

 
- 

APARCAMENT (MÍN. 5 PLACES) Llicència d’activitat 
24   DIMENSIONS PLACES 2.20X4.50 
25   PENDENT RAMPA 20% 
26   PENDENT FINAL RAMPA 4% 
27   VENTILACIÓ NATURAL SUP. natural, mín. 5% (8%) sup. total 

util/20 
28   NÚM. MÀXIM PLACES SUP. 

util/20 
29   ALÇADA LLIURE >2.20 m 
30   AMPLADA PORTA I RAMPA + de 5 3.50 m. 

plac. 
31   AMPLADA 

- 
- 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 

 
- 

DECRET D’HABITABILITAT 
32   SALA  Sup útil ≥ 14m²  - 

(+2m² per habitació) 
33 Accés ≥ 0,80m  - 
34 Estrangulaments > 1,40 m  - 
35 Inscripció quadrat 2,40 x 2,40 m  - 
36 Obertura de façana ≥ 1,40 m²  - 
37   HABITACIONS Sup útil ≥ 6m² ind i 8m²doble  - 
38 Accés ≥ 0,70m  - 
39 Inscripció quadrat 1,90 x 1,90 m  - 
40 Obertura de façana ≥ 0,60 m²  - 
41   CÀMBRES HIGIÈNIQUES Ventilació mecànica o natural  Natural 
42   ACCÉS A L’HABITATGE Alç lliure ≥ 2,10 m (2 m escales)  - 
43 Portes 0,80 x 2,00 m  - 
44 Amplada mín 1 m  - 
45 Graons 0,185 alt i 0,28 estesa  - 
46 Ventilació escala (≥1m²)  - 
47   ALÇADA LLIURE 2,50m mitja peces i 2,10m altres  Si 
48   AMPLADA ESPAIS DE PAS 0,90m  Si 
49   PERÍMETRE DE FAÇÁNA P ≥ S/8  Si 

DOCUMENTACIÓ 
50   ESTUDI DE SEGURETAT I Si 

SALUT 
51   ASSUMEIX I FITXES Si 
52   DECRET Si 

D’HABITABILITAT(259/2003) 
53   EMPLAÇAMENT DIGITAL                                                                                           Si 
54   PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU                                                                                   Executiu 

 
En conseqüència, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres condicionada a 
acomplir amb l’evacuació separativa d’aigües pluvials directament a carrer i per sota vorera. Si 
és necessari, es substituirà la xarxa existent adequant-la a aquesta normativa”. 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 17 de gener de 2005. 

RESULTANT que s’han complerts 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. 
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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 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de  juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor EMT per a l’ampliació habitatge  ubicat  
al  carrer  Verge  del  Roser  número  xx,  d’acord  al  projecte  de l’arquitecte Felipe de 
Puigdorfila Piñole, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de mil cent trenta-un euros amb cinc cèntims (1.131,50 €); per taxes 
urbanístiques, la quantitat de cent vuitanta euros amb cinquanta-dos cèntims (180,52 
€), i en concepte de garantia per respondre dels possibles danys en els béns 
municipals, la quantitat de set-cents trenta euros (730,00 €). Aquesta garantia es 
retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
queda   condicionada   a   acomplir   amb   l’evacuació   separativa   d’aigües   pluvials 
directament a carrer i per sota vorera. Si és necessari, es substituirà la xarxa existent 
adequant-la a aquesta normativa. 

 
2.2.-  ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  LA  SOCIETAT LUIS  GONZALEZ 
1982 SL PER A LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE LOCAL, GARATGE I TRES 
HABITATGES AL CARRER PIRINEUS NÚMERO 22 

 
Vista la instància presentada per l’entitat Luis Gonzàlez 1982 S.L. en nom i 
representació d’ell mateix, amb la qual sol.licita llicència d’obres per a la construcció 
edifici de local, garatge i tres habitatges al carrer Pirineus número 22. 

 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 11 de gener de 2005, el contingut 
del qual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultades les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, es realitza el següent quadre comparatiu d'acompliment de la normativa: 

 
CONCEPTE NORMES PROJECTE 

 
1 ÚS  RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

MAGATZEM, OFICINES, SERVEIS, 
EQUIPAMENTS, GARATGES 

PARTICULARS I TALLERS 

Habitatge, garatge 
i comercial 

2 FAÇANA MÍNIMA 6,50 m   9,35 m 
4 
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3      ARM                                                                                                               10,00 m PB+2PP  10,00 m 
4      ARM PLANTA BAIXA                                                                                        3.00-4.00 m PB   Si 
5      PROFUNDITAT EDIFICABLE                                                                 12,00 m (cantonada!)  12,00 m 
6      PROFUNDITAT EDIFICABLE PB                                                                                  TOTAL  Ocupació 100% 
7      OCUPACIÓ SOTERRANI                                                                             = PLANTA BAIXA   - 
8      TEULA ÀRAB                                                                                                                                si 
9      PENDENT COBERTA                                                                                                        30%   30% 
10    ALÇADA SOBRE L'ARM                                                                                              <3.00 m   <3,00 m 
11    ASCENSOR                                                                                                            no s’exigeix  si 
12    AMPLADA ESCALA ACCÉS                                                                                               1 m   1,00 m 
13    VENTILACIÓ SUPERIOR                                                                                                   1 m²   Elevar claraboia 

16 cm 
14    ALÇADA DIVISÒRIES VEÏNS                                                                                        1.80 m   Ok 
15    DIPÒSITS DE RESERVA D'AIGUA                                                                                   450 l   - 
16    EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS                                                                         separativa  Si 
17    VOL MÀXIM                                              1/10 o A-10                                                       1.20   0,80 m 
18    SEPARACIÓ VOLADÍS A MITGERA        >=V                                                                   0,80   0,80 m 
19    DISTANCIA A VEÍ                                                                                                         >3.00 m   - 
20    ALÇADA SOBRE VORERA                                                                                            3.30 m   Si 
21    VOL MÀXIM VOLADÍS POSTERIOR                                                                             1.20 m   - 
22    DISTÀNCIA VOL A VEÍ POSTERIOR                                                                            3.00 m   - 
23 PATI DE VENTILACIÓ 9m2-5m2  no cal   - 

APARCAMENT (MÍN. 5 PLACES)  Llicència d’activitat  No 
24    DIMENSIONS PLACES                                                                                             2.20X4.50  Si 
25    PENDENT RAMPA                                                                                                             20%   inferior 
26    PENDENT FINAL RAMPA                                                                                                    4%    Si 
27    VENTILACIÓ NATURAL                           SUP. util/20           natural, mín. 5% (8%) sup. total 
28    NÚM. MÀXIM PLACES                             SUP. util/20                                                                 3 <5 
29    ALÇADA LLIURE                                                                                                          >2.20 m    3,00 m 
30    AMPLADA PORTA I RAMPA                    + de 5 plac.                                                  3.50 m.   - 
31.   AMPLADA 

 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Si 
DECRET D’HABITABILITAT(259/2003) Si 
EMPLAÇAMENT DIGITAL Si 
PROJECTE BÀSIC/EXECUTIU Executiu 

 
El projecte acompleix amb la normativa vigent, en conseqüència, s’informa favorablement a la 
sol·licitud de llicència d’obres condicionada a que la ventilació de l’escala es produeixi en planta 
baixa per la fusteria de la porta i a l’última planta per la claraboia (que s’haurà d’elevar com a 
mínim 0,16 m).” 

Vist l’informe favorable del secretari de la corporació de data 17 de gener de 2005. 

RESULTANT que s’han complerts 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 179 i següents de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 
de març i 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar. 

 
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. 
40/2003 de 17 de   juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a l’entitat Luis Gonzàlez 1982 S.L. per a la 
construcció edifici de local, garatge privat i tres habitatges al solar ubicat al carrer 
Pirineus número 22, d’acord al projecte modificat de l’arquitecte Francesc Vilanova 
Solà, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i 
les específiques marcades per a l’arquitecta municipal. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de quatre mil nou-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-un cèntims 
(4.959,41 €); per taxes urbanístiques, la quantitat de mil dos-cents setze euros amb 
cinc cèntims (1.216,05 €); per drets de connexió a clavegueram noranta euros (90,00 
€),  i  en  concepte  de  garantia  per  respondre  dels  possibles  danys  en  els  béns 
municipals, la quantitat de tres mil cent noranta-nou euros amb seixanta-tres cèntims 
(3.199,63 €). Aquesta garantia es retornarà en el moment de l’obtenció de llicència de 
primera ocupació d’edificis. 

 
TERCER.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal la llicència d’obres 
queda condicionada a que la ventilació de l’escala es produeixi en planta baixa per la 
fusteria de la porta i a l’última planta per la claraboia (que s’haurà d’elevar com a mínim 
0,16 m). 

 
3.- ADJUDICACIÓ MODIFICACIÓ INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
RIERA BUSCARONS 

 
Atès que properament començaran a executar-se les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons de Canet de Mar, la qual cosa fa que sigui necessari efectuar diverses 
modificacions en les instal·lacions de distribució elèctrica existents. 

 
Atès que en el moment actual ja és necessari contractar el subministrament elèctric 
per a l’esmentat sector. 

 
Atès que segons l’informe emès per l’enginyer municipal en data 11 de gener 
d’enguany, donada la especificitat tècnica de les obres a executar, aquestes només 
poden ésser executades per Endesa distribución eléctrica, SL unipersonal, informe 
que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“1. El primer de juny de l’any 2004, l’Ajuntament de Canet de Mar , amb motiu de les obres 
d’acondicionament  de  la  riera  Buscarons,  sol·licita  un  pressupost  per  modificar  la 
instal·lació elèctrica de distribució dels habitatges de la riera Buscarons. 

 
2. Fecsa-Endesa, en data de juliol de 2004 ha presentat pressupost (ref.0121005) per la 
quantitat de 44.742,67 euros IVA inclòs, pels treballs ressenyats a l’oferta amb plànols de 
l’obra inclosos. 

 
3. Endesa, en diferents moments ha exposat la seva política d’intervenció en aquestes 
obres en què per motius, entre altres, de control, responsabilitat i legalització, actua 
directament en la execució de les instal·lacions. 
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Per tant l’enginyer que subscriu proposa que s’adjudiqui a l’esmentada Companyia elèctrica 
(Endesa) les obres de desplaçament, per causa de la seva especialitat tècnica, les obres 
només es poden encomanar a Fecsa-Endesa. El que s’informa FAVORABLEMENT.” 

 
Vist l’informe de la direcció facultativa que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“El present informe es redacta a petició de  l’Ajuntament de Canet de Mar, qui  demana un 
informe sobre el tipus d’obra que comporta i les afectacions que ha de tenir sobre el veïnat, 
la millora sobre les xarxes elèctriques previstes sobre la riera de Buscarons i que es 
preveuen portar a terme simultàneament a les d’urbanització de la Riera de Buscarons 
corresponents al projecte d’urbanització de la riera de Sant Domènec,  i de la qual els 
sotasignants en són la Direcció Facultativa. 

 
El tipus de treballs previstos queden recollits en l’estudi que la pròpia empresa 
subministradora ,Fecsa-Endesa, porta a terme amb títol “Riera Buscarons, Variant B.T., 
Canet de Mar” i signa en data 2 de juliol de 2004. En aquests estudi s’adjunten els plànols 
de les xarxes actuals i modifificades, així com la valoració  d’aquestes operacions. Aquesta 
valoració queda recollida en el resum de pressupost del projecte d’urbanització de la Riera 
Buscarons com a “Modificacions xarxes Fecsa/Endesa” 

 
Donada l’especificat tècnica de les intervencions previstes,  així com el coneixement precís 
de l’estat actual d’aquestes xarxes, tot sembla indicar la conveniència que sigui la pròpia 
empresa Fecsa-Endesa qui porti a terme aquestes millores. Entenem que, de fer-se així, 
les obres es podran portar a terme al mateix temps que les d’urbanització, minimitzat 
l’activitat comercial de la Riera de Buscarons. 

 
I per a que així consti als efectes oportuns, aquest és l’informe que emeten els facultatius 
que subscriuen segons el seu cabal entendre.” 

 
Vist l’informe emès pel secretari i l’interventor de la corporació, el qual literalment diu 
així: 

 
“En Marcel·lí Pons i Duat i en Josep Barberà i Boix, secretari i interventor, respectivament 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la proposta d’adjudicació directament a 
FECSA-ENDESA de les obres de modificació de les instal·lacions de distribució elèctrica de 
la riera Buscarons, emeten el següent: 

 
INFORME 

 
Primer.- De l’informe de l’enginyer municipal Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, se’n desprèn que 
l’execució de les obres de referència només es pot encomanar a Fecsa-Endesa, com a 
conseqüència de la seva especificitat tècnica. 

 
Segon.- Cal que la direcció facultativa també emeti el corresponent informe. 

 
Tercer.-    Conseqüentment,  entenen  els  qui  subscriuen  que,  en  cas  que  la  direcció 
facultativa també emeti informe en el mateix sentit que l’enginyer municipal, es donarà el 
supòsit previst en l’article 141 b) TRLCAP, que habilita per a la utilització del procediment 
negociat sense publicitat quan es tracta d’obres que, per la seva especificitat tècnica, la 
seva execució solament pot encomanar-se a un determinat empresari. 

 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, 14 de gener de 2005.” 
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Vist   el   pressupost  presentat  per   l’empresa  Endesa  distribución  eléctrica,  SL 
unipersonal per a l’execució dels esmentats treballs i que puja un import de 44.742,67 
€, IVA inclòs. 

 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost per a l’any 
2004 prorrogat per al 2005, havent-se efectuat ja la corresponent retenció de crèdit per 
part de la Intervenció municipal. 

 
És per tot això que de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la modificació de les instal·lacions de distribució 
elèctrica de la riera Buscarons de Canet de Mar a l’empresa Endesa distribución 
eléctrica, SL unipersonal, pel preu cert i global de 44.742,67 €, inclòs l’IVA. 

 
SEGON.- Disposar la  despesa de  44.742,67 €,  amb  càrrec a  la  partida número 
90.511.61021 del pressupost per a l’any 2004 prorrogat per al 2005. 

 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 
 

4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 
 

Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 29 
al 51, ambdós inclosos, de la relació núm. 2/05 del pressupost ordinari i les que 
comprenen els números 1 i 2 de la relació núm. 1/05 de l’OO AA Ràdio Canet, segons 
les relacions adjuntes i 

 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per atendre 
les despeses. 

 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2004, prorrogat pel 2005, tant general com de l’OA Ràdio Canet, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 2/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 24.451,35 Eur. 

 
SEGON.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 1/05 que s’acompanya, amb 
càrrec al Pressupost de l’OO. AA. Ràdio Canet, per import de 395,12 Eur. 

 
TERCER.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 
5.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ COMISSIÓ SANT ANTONI ABAT 

 
Sol·licitada per la Comissió de Sant Antoni Abat una subvenció per atendre les seves 
necessitats. 
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Atès que l’article 20.2 de l’ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció 
econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
estableix que es podran concedir bestretes a compte de la subenció anyal. 

 
Atès que els actes previstos per la Comissió de Sant Antoni Abat estan previstos pel 
proper dia 30 de gener,   per la qual cosa es fa necessari i convenient que puguin 
disposar de la subvenció atorgada en aquesta data. 

 
Atès  que  el  pressupost  municipal  per  a  l’any  2004,  prorrogat  pel  2005  hi  ha 
consignació suficient per fer front a la despesa, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura i Comunicació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar a la Comissió de Sant Antoni Abat una bestreta de 360,00 euros en 
concepte de bestreta de la subvenció que resulti d’aplicar els criteris ponderats  de 
valoració de les sol·licituds de subvenció en règim de concurrència competitiva en els 
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu 
o qualsevol altre anàleg aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per patrocinar els 
actes organitzats per aquesta entitat. Aquesta quantitat inclou la despesa de l’edició de 
cartells. 

 
SEGON.- Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 40 451 48901 del pressupost 
de l’any 2004 prorrogat pel 2005. 

 
TERCER.- D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la 
subvenció a la que es refereix aquest acord, és lliurament revocable i reduïble en tot 
moment. No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 

 
6.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ AUTOCAR NITS DE TEATRE A BARCELONA PER 
ALS MESOS DE GENER I JUNY 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol retirar aquest punt de l’ordre 
del dia. 

 
7.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA 

 
Vista  la  resolució  d’atorgament i  denegació d’ajuts  per  al  foment  de  la  recollida 
selectiva  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals,  que  es  transcrius  a 
continuació: 

 
“Antecedents 

 
1.   En data 1 de juny de 2004, es va publicar en el diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya la Resolució de 19 de maig de 2004 (MAH/1529/2004), per la qual es fa 
pública la convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica dels residus municipals. Aquesta resolució preveu donar compliment a les 
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previsions  en  obres  i  serveis  de  la  seva  competència  sobre  gestió  de  residus 
municipals. 

2.   L’objecte  de  la  convocatòria  és  l’atorgament  d’ajuts  per  al  foment  de  la  recollida 
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. 

3.   En data 3 d’agost de 2004, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució de 19 de juliol de 2004, per la qual es fa pública l’ampliació del 
pressupost previst a la Resolució de 19 de maig de 2004. 

4.   En data 23 de desembre de 2004, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució MHA/3464/2004, de 3 de desembre, per la qual es fa pública 
l’ampliació pressupostària de la convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

5.   Atès  que  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  71  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de 
novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, els ens locals que van 
presentar  una  sol·licitud en  la  que  mancaven  requisits  exigits  a  la  base  4  de  la 
convocatòria, van ésser requerits formalment a l’objecte que esmenessin la seva 
sol·licitud. 

6.   Vistos els informes tècnic i jurídic emesos per l’Agència de Residus de Catalunya. 
7.   Vista la proposta del director de la Divisió de Gestió de Residus l’Agència de Residus 

de Catalunya. 
 

Fonaments de dret 
 

1.   Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
2.   Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 
3.   Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 

2004. 
4.   Resolució de 19 de maig de 2004, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per 

al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. 
5.   Resolució de 19 de juliol de 2004, per la qual es fa pública l’ampliació del pressupost 

previst a la Resolució de 19 de maig de 2004. 
6.   Resolució de 3 de desembre, per la qual es fa pública l’ampliació pressupostària de la 

convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals. 

7.   Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999. 

8.   Programa de gestió de residus municipals 
 

Resolc 
 

1.   Denegar la subvenció als ens locals que consten a l’annex I de la present resolució, 
atès que la sol·licitud no s’ajusta als requisits establerts a les bases de la convocatòria, 
pels motius que es detallen en el mateix Annex I. 

2.   Atorgar les subvencions per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica 
dels residus municipals, als ens locals relacionats a l’Annex II a la present resolució en 
els termes i imports establerts en el mateix Annex II. 

3.   Acceptar la renúncia dels ens locals que figuren a l’Annex III. 
4.   Es  consideraran  despeses  justificables  els  que  es  duguin  a  terme  fins  al  30  de 

desembre de 2005. 
5.   El termini màxim per justificar les despeses subvencionades serà el 31 de desembre de 

2005. La justificació de la despesa es farà d’acord amb la documentació descrita a la 
base 9.2 de la convocatòria MAH/1529/2004. 
Per tal de justificar les actuacions subvencionades pel concepte de compostadors 
domèstics   caldrà   acreditar   que   s’han   desenvolupat   les   sessions   formatives   i 
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informatives als usuaris, on s’haurà explicat els aspectes teòrics i pràctics per al seu 
bon maneig. 

6.   L’objecte  d’aquesta  subvenció  podrà  ser  supervisat  pels  tècnics  de  l’Agència  de 
Residus de Catalunya, tasca que serà facilitada pels ens locals tant en l’aportació de 
documentació com amb la verificació de la utilització dels materials subvencionats. 

7.   El  beneficiari  tindrà  l’obligació  de  notificar  per  escrit  a  l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya qualsevol canvi en el projecte o calendari presentats. 

8.   El beneficiar haurà d’incloure el distintiu de l’Agència de Residus de Catalunya en tots 
els materials i elements informatius i publicitaris relacionats amb els conceptes 
subvencionats. 

9.   Els ens locals que hagin rebut altres ajuts pel mateix concepte, hauran de comunicar- 
ho a l’Agència de Residus de Catalunya per tal de garantir el que estableix l’article 94.1 
del Decret legislatiu 3/2002, e 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 

10. Si en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta 
resolució els beneficiaris no manifesten el contrari s’entendrà que accepten l’ajut 
concedit. 

11. Notificar aquesta resolució als interessats d’acord amb la normativa vigent. 
 

Indicació del règim de recursos 
 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 62.1 de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus, per la qual cosa podeu interposar en contra recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en un termini 
de dos mesos des de l’endemà de la rebuda de la seva notificació o, d’acord amb l’article 116 
de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan 
que la va dictar, en el termini d’un mes des de l’endemà de la rebuda de la seva notificació. 

 
ANNEX II 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Conceptes: 
Campanya 
Comunicació 
IMPORT TOTAL 

 
 
15.772 € 
15.772 € 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda 
per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica dels residus municipals, als ens local relacionats a l’Annex II a la resolució 
abans esmentada en els termes i els imports establerts en el mateix Annex II: 

 
Conceptes: 
Campanya 
Comunicació 
IMPORT TOTAL 

 
 
 
15.772 € 
15.772 € 

 
SEGON.- Notificar a l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya aquest acord. 
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8.- AUTORITZACIÓ DE DEVOLUCIÓ DELS INGRESSOS EN COMPTE DE 
COL.LABORACIÓ AMB L’ENLLUMENAT NADALENC. 

 
Atès que el dia 22 de juliol d’enguany va tenir lloc una reunió entre el regidor de 
Comerç, Sr. Joan Fuentes Albareda, i diversos comerciants de Canet de Mar per 
tractar el finançament de la despesa que suposa el lloguer i la instal·lació de 
l’enllumenat nadalenc. 

 
Atès que en aquesta reunió ambdues parts van manifestar el seu acord en el fet que 
calia una major contribució per part dels botiguers i comerciants, es va acordar que 
enguany es demanaria una col·laboració major que en anys anteriors (50 euros) i que 
es faria mitjançant ingrés bancari. 

 
Atès que a la mateixa reunió el regidor de Comerç es va comprometre a retornar les 
quantitats que  s’ingressessin si  es  considerava, un  cop  esgotat  el  termini  per  a 
realitzar l’ingrés, que la col·laboració no havia estat prou representativa. 

 
Atès que el termini per a fer l’ingrés va finalitzar el passat 15 de novembre de 2004, 
que el nombre total de col·laboradors ha estat de 42 i tenint en compte que l’any 
passat va ser de 159, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Promoció Econòmica, Comerç i Indústria, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Autoritzar la devolució de les quantitats ingressades en concepte de 
col·laboració amb els llums de Nadal a totes les persones i/o entitats que han fet 
l’ingrés i que consten al llistat següent: 

 
Assegurances Grima 50 € 
Banc Sabadell Atlántico 50 € 
Bar El Abuelo 50 € 
C. Méndez Esteban 50 € 
Caixa Laietana 50 € 
Can Torrus 50 € 
Comercial Ernest, S.A. 50 € 
Congelats Tot Fred 50 € 
El Forn Vell -Sefa Dotras- 50 € 
El Pájaro Loco 50 € 
EN5GE AS, S.L. 50 € 
Enric Ribera 50 € 
Estudiant.es 50 € 
Farmàcia E.Martínez 50 € 
Farmàcia Eva Roca 50 € 
Farmàcia Llistar 50 € 
Flor Fleming 50 € 
Fruiteria Can Siset -M.Rubira- 50 € 
Gestoria Carlos Ruiz, S.L. 50 € 
Gimnàs Kum-ho 50 € 
Joaquim Salvà -Advocat- 50 € 
L’Estanc de Dalt -J.M. Dotras- 50 € 
La Gelateria 50 € 
La nova botiga 50 € 
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La Teula -R. Palomero-                                          50 € 
Llibreria Traços                                                      50 € 
Luís Martín                                                             50 € 
Maher Canet, S.L.                                                  50 € 
Notaria - M. Roca Bermúdez                                  50 € 
Òptica Planells                                                       50 € 
Pastisseria Campassol                                           50 € 
Pastisseria Rull                                                      50 € 
Pere Arañó Planas                                                 50 € 
Pilar Labraña                                                          50 € 
Pulligan Internacional, S.A.                                     50 € 
Punt Can Ribas                                                      50 € 
Reformes Nou Disseny, S.L.                                  50 € 
Restaurant La Queixalada                                      50 € 
Restaurant Pica-Pica                                              50 € 
Teixits Elàstics Lloveras                                         50 € 
Tot Alumini Canet                                                   50 € 
Tot Auto Canet                                                       50 € 

 

TOTAL                                                               2100 € 
 

9.- CESSIÓ ÚS PAVELLÓ AL CLUB BALONMANO CALELLA 
 

Vist l’escrit presentat pel Club Balonmano de Calella sol·licitant autorització per fer ús 
del Pavelló Municipal d’Esports els dies 27 i 28 de març  per a la  celebració del XXIIè. 
TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE CALELLA”, i els 
dies 15 i 16 de maig per a la celebració del XXVè. TORNEIG INTERNACIONAL D’ 
HANDBOL “ TROFEU COSTA DEL MARESME” 2005. 

 
Atès que, 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. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Esports, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER: Autoritzar al Club Balonmano de Calella perquè utilitzi el Pavelló Municipal 
d’Esports els dies 27 i 28   de març per a la celebració del XXIIè. TORNEIG 
INTERNACIONAL D’HANDBOL “TROFEU CIUTAT DE CALELLA” 2005, el diumenge 
dia 27 de març  de 9  a 13 i de 15 a 23 hores i dilluns dia 28 de març de 9 a 13 i de 15 
a 21 hores. 
I els dies 15 i 16 de maig per a la celebració del XXVè. TORNEIG INTERNACIONAL 
D’HANDBOL “TROFEU COSTA DEL MARESME” 2005, el diumenge dia 15 de maig 
de 9 a 13 i de 15 a 23 hores i dilluns dia 16 de maig de 9 a 13 i de 15 a 21 hores. 

 
SEGON: El preu per hora de la utilització de les instal·lacions esportives del Pavelló 
Municipal d’Esports, és de 23,53 €, segons es determina en les Ordenances Fiscals 
d’aquest any 2005. 

 
TERCER: El preu de la fiança pel lloguer del Pavelló Municipal d’Esports, és de 180,30 
€, segons es determina en les Ordenances Fiscals d’aquest any 2005. 
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El Club haurà de dipositar una fiança d’aquesta quantitat . I presentar una pòlissa 
d’assegurança que es faci càrrec de les lesions que es puguin ocasionar els 
participants en el torneig. 

 
10.- RECONSIDERACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES DE LA LLICÈNCIA 
D’INSTAL·LACIÓ D’UN GARATGE PRIVAT SITUAT A LA RIERA LLEDONERS 
NÚMERO 110 

 
En data 9 de juliol de 2002, el Sr. José Antonio Mir Pérez, amb DNI número xxxxx i en 
nom i representació de l’empresa Proyectos de Construcción Calella, SL presentà, 
davant d’aquest Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació annexa corresponent 
per a l’obtenció de la llicència municipal (tipus B) per a la legalització de l’activitat de 
garatge privat ubicada a la Riera Lledoners, 110. 

 
En data 16 de juliol de 2003 la Comissió de Govern va acordar per unanimitat concedir 
a l’empresa Proyectos de Construcción Calella, SL, la llicència ambiental municipal 
(tipus B) per a l’exercici de l’activitat de garatge privat, ubicada a la Riera Lledoners 
núm. 110 d’aquesta localitat. 

 
El mateix acord condicionà l’efectivitat de la corresponent llicència al compliment d’una 
sèrie de mesures correctores, entre les quals figuren en el mateix acord la número 2, 3 i 
19 , el contingut de les quals es transcriu a continuació: 

 
2.  Les portes del vestíbul d’independència obriran en sentit de la evacuació. 
3.  L’escala de l’edifici disposarà de sistema d’evacuació de fums. 
19. Cal Presentar a la Ponència Ambiental Comarcal, Acta de control mediambiental 
inicial, per entitat col·laboradora de l’Administració. Cal que aquesta Acta es presenti a 
la  Ponència  Ambiental  abans  de  dos  mesos  després  d’haver  realitzat  l’inici  de 
l’activitat. 

 
En data 22 de novembre de 2004, el Sr.Emilio Castillo Puértolas, en representació de 
Proyectos de Construcción Calella, SL, entrà en aquest Ajuntament una instància i 
demés documentació mitjançant registre general d’entrada número 6181, en el qual 
demana es reconsiderin les mesures correctores números 2,3 i 19 especificades en el 
paràgraf anterior. 

 
Atès que en la tramitació de l’esmentat permís va sol·licitar-se informe de la Ponència 
Ambiental comarcal degut que en el moment de la tramitació de l’expedient els 
aparcaments tenien la consideració de l’Annex II.II, i arrel de l’aparició del decret 
143/2003 del 10 de juny, l’aparcament objecte del permís passa a tenir la consideració 
de l’Annex III i, per tant, no es considera necessari sotmetre’l a consideració del 
Consell comarcal l’anàlisi del que es sol·licita. 

 
Vist el que informa l’enginyer municipal en data 25 de novembre de 2004, respectes a 
les mesures correstores números 2, 3 i 19 , el contingut literal de les quals es 
transcriuen a continuació: 

 
“Mesura correctora 2: “les portes del vestíbul d’independència obriran en sentit de 
l’evacuació”. 
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Les característiques físiques de l’aparcament són tals que la distància d’evacuació 
és inferior a 25 metres. Si tal com s’indica a l’Annex al Certificat final d’obra que 
també s’aporta, la porta d’evacuació de l’aparcament és la mateixa que s’utilitza per 
a la sortida dels vehicles i aquesta és de fàcil apertura des de l’interior i acompleix 
amb les exigències de la NBE-CPI-96, no es precisa disposar de forma 
reglamentària de cap altre sortida. Per tant, és factible no exigir aquesta mesura; en 
aquest cas, però i per tal de no confondre caldria que es senyalitzés la porta des del 
costat de l’aparcament indicant que NO és una sortida d’evacuació. 
En  qualsevol  cas,  es   recomana  que  les  portes  puguin  obrir  en  el  sentit  de 
l’evacuació. 

 
Mesura correctora  3:  “l’escala  de  l’edifici  disposarà  de sistema d’evacuació de 
fums”. 
Si l’evacuació es realitza per la porta d’entrada dels vehicles, i l’escala de l’edifici 
resta totalment aliena a l’aparcament, aquesta mesura perd la seva raó de ser. Per 
tant, és també factible que no s’exigeixi. 

 
Mesura correctora 19: “Cal presentar a la Ponència Ambiental Comarcal, Acta de 
control mediambiental inicial, per Entitat Col·laboradora de l’Administració. Cal que 
aquesta Acta es presenti a la Ponència Ambiental abans de dos mesos després 
d’haver realitzat l’inici de l’Activitat”. 

 
Tal com ja s’ha esmentat, amb l’aparició del Decret 143/2003 de 10 de juny, 
l’aparcament objecte del present informe passa a tenir la consideració de Annex III, 
i per tant no tan sols resta desvinculat de supervisió per part del Consell Comarcal 
sinó que l’exigència de la intervenció d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració 
no és necessària. Per tant, també en aquest cas és possible eximir als titulars del 
compliment d’aquesta mesura correctora. “ 

 
D’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal i, de conformitat amb allò que es 
disposa a la vigent Ordenança Municipal reguladora de la intervenció integral de 
l’Administració Municipal en les activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 21 de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi 
des del 29 de gener de 2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
ÚNIC.- Deixar sense efecte les mesures correctores números 2, 3 i 19 i mantenir-se la 
resta, però amb la condició addicional de senyalitzar la porta de sortida des de 
l’aparcament a l’escala de veïns amb un rètol que indiqui que NO és una sortida 
d’evacuació. 

 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i  règim  jurídic  de  les  entitats locals, sotmet a  la  consideració dels 
presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat i es procedeix tot 
seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents. 
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11.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA BUSCARONS DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2004, va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la urbanització de la riera 
Buscarons de Canet de Mar, redactat pels arquitectes Josep Miquel Roselló i Manuel 
Sangenís i Garcia. L’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública 
mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 4256 de data 9 de novembre de 2004 i al 
BOP núm. 267 de data 6 de novembre de 2004, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació. 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2004, va 
convocar  la  licitació  per a  la  contractació de  les  obres  d’urbanització de  la  riera 
Buscarons de Canet de Mar, mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser 
anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4256, de 9 de novembre de 2004. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de desembre de 2004 va 
adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres d’urbanització de la riera 
Buscarons de Canet de Mar, a l’empresa Constructora Pirenaica, SA (COPISA), pel 
preu de 422.130,75 €, amb subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules 
administratives, generals i particulars i a la seva plica. 

 
Atès que l'empresa adjudicatària ha presentat un projecte de Pla de seguretat i salut 
en el treball, elaborat en aplicació de l'estudi de seguretat i salut que consta com a 
annex al projecte. 

 
Vist l’informe favorable emès en data 17 de gener de 2005, pel Sr. Esteve Sitjà López, 
en representació de la direcció facultativa de les obres. 

 
Vist l’informe emès en data 19 de gener per l’arquitecte municipal Sr. Ignasi de Moner 
de Castellarnau, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“En el dia d'avui es presenta a l’Ajuntament de Canet de Mar el Pla de seguretat de l'obra de 
referència, redactat pel contractista Constructora Pirenaica, S.A. i l’Informe del Coordinador 
Esteve Sitjà López, còpies dels quals s'adjunten en aquesta acta. 
D’acord amb l’informe del coordinador, el Pla presentat desenvolupa l'Estudi de seguretat i 
salut o l'Estudi bàsic, seguint allò que indica el RD 1627/97. 

 
Analitzat el seu contingut es fa constar que: 
S’ajusta a les disposicions vigents 

 
Aquest pla es farà arriba als interessats, segons estableix el RD 1627/97, amb la finalitat que 
puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin oportuns (art. 7è.4 del 
mateix RD). 

 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista 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 d’aquesta administració, previ informe del 
coordinador, s'haurà de comunicar a qui disposa el RD 1627/97 i estarà a disposició de tots 
els qui indica l'art. 7è.4 del mateix RD. 
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S’informa favorablement per ser aprovat.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa a 
l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es proposa a la 
Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra d’urbanització de la riera 
Buscarons de Canet de Mar, presentat pel contractista adjudicatari de les obres, 
l’empresa Constructora Pirenaica, SA (COPISA). 

 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, puguin presentar 
els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 

 
12.- PRECS I PREGUNTES 

 
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.55 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari                                                                          L’alcalde 

 
 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat                                                             Joaquim Mas Rius 
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