
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 5 DE FEBRER DE 2009 

 
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: 22.00 hores 
Hora que acaba: 22.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

 PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 

  
 HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

  
 HI SÓN CONVIDATS 

 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

 ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel·lí Pons i Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el 
senyor Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

 ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2) Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la riera Gavarra 
3) Relació de decrets des del dia 19 al 23 de gener de 2009 
4) Precs i preguntes 

 



 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA 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 29 de gener de 2009 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.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA 
ANOMENAT URBANITZACIÓ RIERA GAVARRA 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de 
desembre de 2008 va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària 
anomenat urbanització de la riera Gavarra, de Canet de Mar, redactat 
per l’empresa Roselló-Sangenís, arquitectes, SCP. 
 
Atès que en aquest mateix acord es va advertir a l’empresa Roselló-
Sangenís, SCP, que tal com disposava l’informe emès per l’arquitecte 
tècnic municipal abans de l’aprovació definitiva del projecte, hauria de 
resoldre totes les mancances assenyalades en el mateix. 
 
Atès que en data 21.01.09 l’empresa Roselló-Sangenís, SCP, va 
presentar en aquest Ajuntament les modificacions del projecte 
sol.licitades per l’arquitecte tècnic municipal. 
 
Atès que en la mateixa data 21.01.09, l’arquitecte tècnic municipal va 
emetre l’informe que es transcriu literalment: 

 
INFORME DE SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

ASSUMPTE PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA 
GAVARRA. 

 

Amb data 21/01/2009 i registre d’entrada 368, en MS i JMR  ha presentat 
dues còpies esmenades del Projecte d’urbanització de la Riera Gavarra 
de Canet de Mar entre la Plaça de la Llenya i la Ronda Sant Elm. 

Revisades les esmenes realitzades i demanades amb data 1/12/2008, 
cal a dir que no s’ha modificat la tipologia de espècies de jardineria a 
emprar i donar compliment a l’acord de la junta de Govern pres en el seu 
moment i ja apuntat a l’informe referit. 



 
Atès la premura de temps per la licitació i atès que segons la Direcció 
Facultativa les espècies de projecte son de preu mes alt que les 
indicades a l’acord de Junta, s’informa favorablement el present 
expedient en el ben entès que, durant el transcurs de les obres 
s’assumirà el canvi aprovat. 
 
Atès que algunes de les especificacions del projecte modifiquen el 
projecte de cobriment de les rieres (especialment pel que fa a la recollida 
d’aigües superficials), s’hauria de informar o bé notificar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua del començament de les obres, així com a la resta 
de companyies afectades (Gas, Llum, Aigua). 
 
El que deixem dit, als efectes oportuns 

 
Atès que aquest projecte ha estat exposat al públic pel termini de 30 
dies, mitjançant anunci publicat al BOP número 300 de data 15 de 
desembre de 2008. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública s’ha presentat una 
al·legació per part de Miquel Alimentació Grup en data 22 de gener 
d’enguany, per procediment administratiu. 
 
Vist l’informe desestimatori de les al·legacions emès en data 30 de gener 
de 2009 per la redactora del projecte Rosselló-Sangenís arquitectes, 
SCP, que es transcriu a continuació: 
 

Els tècnics JMR i JMSG, arquitectes tos dos 
 
INFORMEN, com a tècnics redactors del Projecte d'Urbanització de la 
riera Gavarra de, 
 
Amb relació a l'al·legació presentada per MIQUEL ALIMENTACIÓ 
GRUP, SAU, presentada en data 22 de gener de 2009 i amb núm. De 
registre 2009/572, amb relació al Projecte d'Urbanització de la riera de 
Gavarra es fan les següents consideracions: 
 

1. Com s'ha portat a terme en els teixits històrics de molts 
municipis, i a Canet de Mar les obres portades a terme sobre le 
rieres Sant Domènec, Buscarons i en aquesta darrera fase la 
Gavarra, pretenen consolidar-les com carrers amb prioritat invertida. 
En aquests tipus d'¡intervencions, la circulació rodada, sobre d'altres, 
és la que es veu més afectada. En concret, les zones de càrrera i 
descàrrega es poden veure afectades en: 
 
 Canvis en el model de subministrament, canviant els tonatges 
dels camions de repartiment, donat que es fa difícil compaginar el 



nou caràcter del carrer amb camions de gran tonatge. 
 Canvis en els horaris de repartiment. 
 Nous emplaçaments que precisen d'elements auxiliars per 
traslladar mercaderies des del camió fins a l'establiment o a 
l'inrevés. 

 
2. En el projecte d'urbanització de la riera de Gavarra les zones 
de càrrega/descàrrega es preveuen consolidar en els carrers 
transversals que s'aboquen a la riera, minimitzant la presència 
d'aquestes sobre la Gavarra permetent consolidar el major nombre 
d'aquestes zones i per tant, donant millor servei als comerciants. En 
els trams de carrer on no hi ha carrers transversals, i l'amplada ho 
permet, és on s'han col·locat les zones de C/D imprescindibles. 
 
3. En el cas de l'establiment SUMA, i d'acord amb els criteris 
exposats anteriorment, l'espai de C/D previst és al c. Lleida, baixant 
a la dreta adjacent a l'establiment, que segons l'estudi de mobilitat 
previst, tindrà sentit de baixada. 

 
Per tant i fets aquests aclariments, entenem que l'administració està en 
condicions de desestimar aquesta al·legació. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l'Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per Miquel Alimentació 
Grup en els termes de l’informe emès en data 30 de gener de 2009 per 
l’empresa redactora del projecte d’urbanització de la riera Gavarra, 
Roselló – Sangenís arquitectes, SCP. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària anomenat 
urbanització de la riera Gavarra, de Canet de Mar, redactat per l’empresa 
Roselló-Sangenís, arquitectes, SCP. 
 
TERCER.- Publicar l’aprovació definitiva del projecte en els termes de 
l’article 38.2 del ROAS, mitjançant publicació en el BOP, el DOGC i el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
3.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 19 FINS AL DIA 23 DE 
GENER DE 2009 
 
Núm. Data Contingut Signatura 
66 19/01/09 Instal·lació grua torre Òscar Figuerola 
67 19/01/09 Primera ocupació carrer Saüc, xx Òscar Figuerola 
68 19/01/09 Retard ple de gener Alcalde 
69 19/01/09 Devolució fiances Sant Miquel, xx Òscar Figuerola 



70 20/01/09 Aprovació IRPF desembre Alcalde 
71 20/01/09 Autorització segregació finca sector U3 El 

Grau 
Òscar Figuerola 

72 20/01/09 Atorgament pròrroga tràmit audiència a 
Invermercury de 5 dies 

Alcalde 

73 21/01/09 Fecsa Endesa Òscar Figuerola 
74 21/01/09 Gas Natural Òscar Figuerola 
75 21/01/09 Acceptació subvenció Secretaria Estat 

d'Immigració – Aula de Mares 
Alcalde 

76 21/01/09 Declarar inadmissible recurs expedient 
80902 

Alcalde 

77 21/01/09 Canvi nom nínxol Cati Forcano 
78 21/01/09 Adjudicació obres mesures urgents Odèon Alcalde 
79 21/01/09 Primera ocupació carrer Ample, xx  Local 

comercial 
Òscar Figuerola 

80 21/01/09 Resolució petició Vilella Alcalde 
81 22/01/09 Encàrrec modificacions NNSS Santíssima 

Trinitat 
Alcalde 

82 22/01/09 Ampliació termini audiència a Valeri 
Consultors 

Alcalde 

83 22/01/09 Devolució garantia definitiva contracte 
neteja viària 2005-2007 

Alcalde 

84 22/01/09 Acceptació deshumificador per a l'arxiu Alcalde 
85 22/01/09 Aprovació relació rebuts pendents de 

liquidació de sorea període 2008/3 
Alcalde 

86 23/01/09 Aprovació inicial projecte obres reforma 
CEIP Misericòrdia 

Alcalde 

87 23/01/09 Aprovació de manament de pagament a 
justificar 

Alcalde 

 
4.- 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 
22.15 hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat     Joaquim Mas i Rius 


