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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 
D’ABRIL 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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.45 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 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores 

 
S’EXCUSEN D’ASSISTIR-HI 

 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Joan Fuentes Albareda 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
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 llicència municipal ambiental d’instal·lació per a l’exercici de 

l’activitat d’estació de servei al PK 660,70 de la carretera nacional II 
3)  Aprovació relació de despeses 
4)  Aprovació de la retenció de crèdits 
5)  Precs i preguntes 

 
 
 
 

1 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 

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 30 de 
març de 2005 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 LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL D’INSTAL·LACIÓ PER 
A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT D’ESTACIÓ DE SERVEI AL PK 660,70 DE LA 
CARRETERA NACIONAL-II 

 
En  data  29  de  gener  de  2003,  el  Sr.  CJF,  amb  DNI  núm. 
xxxxxxx, en nom i representació de l’empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, 
SA, presenta, davant d’aquest Ajuntament, una sol·licitud amb la documentació 
annexa corresponent per a l’obtenció de la llicència ambiental municipal (tipus B) per a 
la legalització de l’activitat d’estació de servei al punt quilomètric 660,70 de la carretera 
Nacional-II, al seu pas per Canet de Mar. 

 
En data 30 de gener de 2003, el secretari accidental certifica que a l’expedient hi 
consta l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal que determina la compatibilitat 
de l’activitat de referència amb la normativa vigent en aquest municipi. 

 
En data 31 de gener de 2003 es reclama a l’interessat que aporti el qüestionari 
d’activitat complimentat pel tècnic redactor del projecte, el certificat de solidesa del 
local en relació a l’activitat que es pretenia desenvolupar emès per tècnic competent, 
així com el resguard d’haver efectuat el pagament de les taxes municipals per a la 
tramitació de l’expedient. 

 
En data 19 de febrer de 2003, l’interessat aporta el qüestionari d’activitat complimentat 
pel tècnic redactor del projecte i el resguard d’haver efectuat el pagament de les taxes 
municipals per a la tramitació de l’expedient. 

 
Tot seguit es procedeix a la tramitació oportuna de la sol·licitud, segons determinen la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el 
seu Reglament general de desenvolupament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de 
maig (RIIA), així com l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions (OA). 

 
D’acord amb el procediment establert en les normes esmentades, es dóna trasllat de 
l’expedient al Consell Comarcal del Maresme perquè emeti l’informe preceptiu, en el 
termini d’un mes. Tanmateix es requereix el seu pronunciament previ perquè, en un 
termini màxim de quinze dies, es pronuncïi sobre la suficiència i idoneïtat del projecte 
tècnic i demés documentació presentada. 

 
De forma simultània es sol·licita informe de l’enginyer municipal sobre la suficiència i 
idoneïtat del projecte i demés documentació presentada. 
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L’expedient es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal durant 20 i 10 dies 
respectivament, des dels dies 19/02/03 i 14/02/03, fins a la seva finalització simultània 
en data 14/03/03, sense que es presentés cap al·legació. 

 
 

En data 4 de març de 2003, el Consell Comarcal del Maresme, sol·licita l’informe de 
prevenció d’incendis per a la instal·lació de l’activitat d’estació de servei. 

 
En data 11 de març de 2003, es rep a l’Ajuntament l’informe preceptiu favorable, emès 
pel Consell Comarcal del Maresme, que no presenta discrepàncies apreciables amb el 
de l’enginyer tècnic municipal, la qual cosa fa innecessària l’emissió d’un ulterior 
informe en els termes previstos en l’art. 29,1 de l’OA. 

 
En data 14 d’abril de 2003, es comunica a l’interessat que, atès l’informe emès per 
l’enginyer municipal en data 8 d’abril, cal detallar les característiques, l’ús i demés 
aspectes d’interès de la caseta prefabricada ubicada al costat de l’edifici auxiliar; les 
proteccions generals de l’expositor de bombones de butà amb especial incidència en 
les mecàniques i amb els corrents estàtics i/o de fuita que poguessin existir en el seu 
entorn; l’ús de l’anomenat “Cuarto cerrado” de l’edifici auxiliar i, per últim, cal acreditar 
el compliment del vigent Codi d’Accessibilitat, en especial pel que fa a l’itinerari adaptat i  
a les cambres higièniques, les quals s’han d’habilitar perquè compleixin les mides 
mínimes reglamentàries. 

 
Així mateix se l’informa que l’activitat és susceptible de poder acomplir amb les 
condicions establertes en la legislació vigent, sempre que s’adoptin les mesures 
correctores del projecte tècnic visat núm. 248135, de data 12/12/02, les proposades 
per l’enginyer municipal, les establertes per la Ponència Ambiental Comarcal i les que 
es puguin establir per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 

 
En data 28 d’agost de 2003, es rep a l’Ajuntament còpia de l’informe de la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil, del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, el qual estableix que el projecte presentat s’adequa en la seva totalitat a 
la normativa vigent, raó per la qual s’informa favorablement. 

 
En data 4 de febrer de 2004, l’interessat aporta la informació específica sobre 
determinats punts del projecte, que li havien estat reclamats en data 14 d’abril de 
2003. 

 
En data 31 de març de 2005, l’enginyer municipal informa que, un cop analitzada el 
conjunt de documentació existent a l’expedient, és suficient i idònia per a prosseguir 
amb la tramitació del mateix. 

 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada, a tenor de la delegació de competències efectuada per l’alcalde mitjançant 
resolució número 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la tinència 
de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir a l’empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA, la 
llicència ambiental municipal (tipus B) per a l’exercici de l’activitat d’estació de servei al 
punt quilomètric 660,70 de la carretera Nacional-II, al seu pas per Canet de Mar. 
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SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les següents 
determinacions: 

 
 

1.  Les del projecte tècnic visat núm. 248135 de data 12/12/2002, de les 
quals se’n detallen, entre d’altres, les següents: 

1)  Disposició de 4 extintors de pols seca de 9 Kg. i de 2 extintors de CO2 
de 2 Kg. a l’edifici auxiliar. 

2)  Disposició d’un extintor de pols polivalent de 9 Kg. a cada illeta i d’un 
extintor sobre carro de 50 Kg. de pols polivalent a la zona de càrrega 
dels dipòsits. 

3)  Disposició d’enllumenat d’emergència i senyalització en l’edifici auxiliar. 
4)  Disposició dels elements susceptibles de produir vibracions damunt de 

juntes elàstiques. 
 

Les proposades per l’enginyer municipal: 
 

5) La dependència on s’ubica el compressor estarà tota ella aïllada 
acústicament. 

6)  Disposició dels elements de climatització dintre de campanes aïllants 
acústiques si els sorolls transmesos pels mateixos superen en més de 3 
dB el soroll de fons. 

7)  L’edifici auxiliar haurà de ser sector d’incendi RF-120, com a mínim. 
8)  Es disposaran a tota la zona exterior rètols de “Prohibit Fumar”. 
9)  La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per decret 2413/73, de 20 de 
setembre de    1973    (BOE    9-10-73)   i    les    seves    instruccions 
complementàries. 

10) Els residus que s’originin seran recollits per empresa especialitzada. 
11) Simultàniament  amb  la  petició  de  l’acta  de  comprovació  s’hauran 

d’aportar els següents documents: 
 

- Certificat de la posta en funcionament de les instal·lacions de 
protecció contra incendis o contracte de manteniment emès 
per l’empresa instal·ladora i signat per tècnic competent. 

- Resguard  acreditatiu  d’estar   donat   d’alta   com   a   centre 
productor de   residus   en   l’emplaçament   on   es   pretén 
desenvolupar l’activitat. 

- Certificació de l’empresa que recull els residus generats. 
- Legalitzacions      de      les      instal·lacions     sotmeses      a 

reglamentacions especifiques     efectuades     davant     del 
Departament d’Indústria de la Generalitat o entitats 
col·laboradores   (instal·lació   elèctrica,   aparells   elevadors, 
emmagatzematge de productes químics, etc.). 

- Certificat final conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i 
s’han adoptat totes i cadascuna de les mesures correctores 
imposades, que haurà d’ajustar-se al contingut del model que 
s’adjunta amb el present acord, signat per tècnic competent i 
visat pel corresponent col·legi oficial. 
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1.  Les proposades pel Consell Comarcal del Maresme i que s’adjunten 
al present acord. 

2.  El certificat final d’obra farà menció explícita de la idoneïtat de la 
porta  utilitzada  com  a  via  d’evacuació  segons  les  condicions 
exigibles a la NBE-CPI 96. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat del present permís a l’adopció de les 
mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als informes tècnics 
municipals, i a les disposicions normatives d’aplicació. 

 
QUART.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi obtingut 
l’acta de control inicial favorable. 

 
CINQUÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna, la qual es realitzarà en el termini màxim 
de 20 dies des de la seva petició. A la sol·licitud s’acompanyarà el certificat del tècnic 
director de l’execució del projecte que acrediti l’adequació de l’activitat i de les 
instal·lacions a la llicencia ambiental atorgada. 

 
SISÈ.- En cas que, prèviament a la sol·licitud de la visita de comprovació, s’hagin de 
fer proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular haurà de 
comunicar-ho  a  l’Alcalde,  amb  cinc  dies  d’antelació,  indicant-ne  la  durada  i  les 
mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per 
a l’entorn, persones i béns, sens perjudici de la possibilitat que hi assisteixin els tècnics 
que designi l’Ajuntament. 

 
SETÈ.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls periòdics 
cada quatre anys, el primer comptat a partir de l’atorgament de la llicència i, la resta, 
quatre anys desprès de la realització de la corresponent revisió. 

 
El control periòdic quedarà substituït per la revisió reglamentària quan ambdós tràmits 
hagin de ser coincidents. En tot cas, entre la realització d’una acció de control i la 
següent no podran transcórrer més de vuit anys. 

 
VUITÈ.-  La llicència  ambiental es revisarà de forma periòdica, a instància del titular 
de l’activitat, cada vuit anys a comptar des de la data del seu atorgament o, en el seu 
cas, a comptar des de la data de la darrera revisió. 

 
Tanmateix es podran practicar d’ofici revisions anticipades quan es doni qualsevol dels 
supòsits previstos a la Llei . 

 
NOVÈ.-  Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts - 
inicial i periòdic- l’activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a 
l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, 
d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’OA,  així  com  a  les  inspeccions 
periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, 
accidents greus i de protecció de la salut. 
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DESÈ.- Notificar la present resolució al titular de la llicència, a la resta d’interessats i al 
Consell Comarcal del Maresme. 

 
ONZÈ.- Inserir la present resolució en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. 

 
 

DOTZÈ.- Un exemplar de la llicència haurà d’estar sempre fixat en un lloc adequat i 
visible dins el recinte on es dugui a terme l’activitat. 

 
TRETZÈ.- Aprovar les taxes municipals per un import de 2.849,00 €. 

 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 

 
Vista la relació de despeses  de data 6 d’abril de 2005, per import de 5.680,11 EUR, 
corresponent a la relació de de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost  any 2005, pròrroga del 2004, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 6 d’abril de 2005, per import de 
5.680,11EUR, corresponent a la relació la mateixa data. 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponent 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2005, pròrroga del 2004. 

 
4.- APROVACIÓ RETENCIONS DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
2048 al 2106 de la relació núm. 12/05 del pressupost ordinari, la qual s’adjunta. 

 
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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdits núm. 12/05 que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 19.999,08 Eur. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 
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6.- 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 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel·lí Pons i Duat Joaquim Mas Rius 
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