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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014 
 
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: 19.21 hores 
Hora que acaba: 19.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 18.09.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació serveis extraordinaris del dia 15 d’agost al 15 de setembre de 2014 
5) Examen i aprovació del conveni de repartiment de les despeses generades per 

la presentació de la Comissió Maresme 1713-1714 a Barcelona el dia 7 de 
juny de 2014 

6) Acceptació de la subvenció de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 

7) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’accions en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

8) Acceptació dels ajuts de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’accions en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” – Programa adequació a la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal 
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9) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A. per a la 
instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Saüc, xx 

10) Relació de decrets des del dia 8 al 12 de setembre de 2014 
11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 18.09.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 18 de setembre de 2014 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’ordenació de data 9 de setembre de 2014, emesa per la 
Secretària Judicial del Jutjat Social núm. 6 de Barcelona, corresponent a l’escrit 
d’al·legacions presentat pel Sr. JGP,  en relació al Procediment abreujat 300/2012 
Secció M2. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.-Escrit de data 2 de setembre de 2014, emès per la Secretària Judicial del 
Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, en relació a la demanda 
interposada per CSX contra Canet Futbol Sala 1982 – Procediment Execució de 
títols judicials 201/2011 Secció C1. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.-Escrit de data 16 de setembre de 2014, emès per la Secretària Judicial del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, adjuntant sentència núm. 
46/2011, relativa al Procediment abreujat 687/2009 Secció; 1A, interposat per la 
Sra. JM contra l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.-Providència de votació i fallo, de data 17 de setembre de 2014, emesa pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós- Administratiu 
– Secció Cinquena, en relació al Recurs d’apel·lació núm. 524/2011 Fase: X, 
interposat per EURO AGENCE PRESTIGE, S.L.  
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Diligència d’ordenació de data 12 de setembre de 2014, emesa per la 
Secretaria Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en 
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relació al Recurs: 217/2014 Procediment: Recurs ordinari Secció: a2, interposat 
per SOREA, SOCIEDAD REGINAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. 
 
Se’n dóna compte. 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  25 de setembre  de 2014, de 
l’Ajuntament  per import de 82.576,25 €, corresponent a la relació de la 
mateixa data, F/2014/33. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
 
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 Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 25 de setembre  de 2014, 
per import de  82.576,25 €, corresponent a la relació F/2014/33  de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’AGOST DE 2014 FINS AL 15 DE SETEMBRE DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’agost de 2014 al 15 de setembre 
de 2014. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
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Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa,de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de deu mil sis euros amb cinquanta-sis 
cèntims (10.006,56 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 d’agost 
de 2014 al 15 de setembre de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents seixanta euros amb 
setanta-dos cèntims (1.360,72 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de setembre de 2014. Així com, 
remunerar la quantitat de cent trenta-un euros amb trenta-dos cèntims 
(131,32€),corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Brigada 
d’Obres i Serveis durant el mes de setembre de 2014.  
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat sis-cents noranta-dos euros (692 €) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de setembre 2014.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents quaranta-un euros amb 
setanta- vuit cèntims (241,78 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
setembre de 2104.  
 
Cinquè.-Remunerar fins a la quantitat de seixanta-cinc euros amb vuitanta-un 
cèntims (65,81 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes de setembre de 2014.  
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de dos- cents trenta-vuit euros amb vuitanta 
cèntims (238.80 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia 
Local, durant el mes de setembre de 2014. 
 
Setè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE REPARTIMENT DE LES 
DESPESES GENERADES PER LA PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ 
MARESME 1713-1714 A BARCELONA EL DIA 7 DE JUNY DE 2014 
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Atès que els Ajuntaments d’Alella, Argentona, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Cabrera, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Masnou, Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Tiana i Vilassar de Mar es reuneixen per tal de tenir una estratègia conjunta per a 
la celebració dels actes de la commemoració del Tricentenari al Maresme. 
 
Atès que els ajuntaments esmentats han produït exposicions, llibres, conferències 
i concerts per tal d’afegir-se a la commemoració del Tricentenari que enguany se 
celebra a Catalunya, i va sorgir la possibilitat de presentar aquesta munió 
d’activitats al Centre Cultural del Born, amb la presència del Conseller Felip Puig, i 
alcaldes i regidors del Maresme. 
 
Atès que els ajuntaments esmentats van acordar aprofitar el concert que es va 
celebrar a Canet de Mar per Santa Cecília, un concert amb la música del fons de 
l’Arxiu Parroquial centrat en la figura de Tomàs Milans del s. XVII.   
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar es va fer càrrec dels 2.073,94€ referents 
al pagament del concert, i que es va acordar fer el pagament de la següent 
manera: 
 
 

Alella 135 € 
Argentona 135 € 
Arenys de Mar 135 € 
Arenys de Munt 135 € 
Cabrera de Mar 135 € 
Cabrils 135 € 
Caldes d'estrac 135 € 
Canet de Mar 135 € 
Dosrius 135 € 
Masnou 135 € 
Sant Andreu Llavaneres 135 € 
Sant Cebrià de Vallalta 135 € 
Sant Pol de Mar 135 € 
Sant Vicenç de Montalt 50 € 
Tiana 135 € 
Vilassar de Mar 135 € 

 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE REPARTIMENT DE LES DESPESES GENERADES PER LA 
PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ MARESME 1713-1714 A BARCELONA EL 
DIA 7 DE JUNY DE 2014. 
 
D’una part el Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde d’Alella, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Ferran Armengol i Tauran, Alcalde d’Argentona, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
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D’una part el Sr. Estanis Fors i Garcia, Alcalde de Arenys de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, alcalde de Arenys de Munt, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Jordi Mir i Boix, Alcalde de Cabrera de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part la Sra. Avelina Morales i Serra, Alcaldessa de Cabrils, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Joaquim Arnó i Porras, Alcade de Caldes d'Estrac, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Jesús Marin i Hernàndez, Alcalde de Canet  de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Josep Jo i Munné, Alcalde de Dosrius, en nom i representació de 
l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr Pere Parés i Rosés, Alcalde de El Masnou, en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Juan Manuel Garcia i Concepción, Alcalde de Sant Andreu de 
Llavaneres, en nom i representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part la Sra. Antonia Benítez González de Alcaldessa de Sant Cebrià de 
Vallalta, en nom i representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part la Sra. Montserrat Garrido i Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar, en 
nom i representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Miquel A. Martínez i Camarasa, alcalde de Sant Vicenç de 
Montalt en nom i representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part la Sra. Ester Pujol i Martí, Alcaldessa de Tiana en nom i representació 
de l’esmentada corporació municipal. 
 
D’una part el Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Alcalde de Vilassar de Mar en nom i 
representació de l’esmentada corporació municipal. 
 
CONVENI  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha assumit la despesa generada pel 
concert de presentació dels actes de la Comissió Maresme 1713-1714 que es va 
celebrar a Barcelona el dia 7 de juny al Centre Cultural del Born de Barcelona que 
és de 2.073,94€. 
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Segon.- Que tal i com van acordar alcaldes, regidors i tècnics en la darrera reunió 
de la Comissió Maresme 1713-1714 el repartiment d’aquesta despesa es farà de 
la següent manera: 
 

Alella 135 € 
Argentona 135 € 
Arenys de Mar 135 € 
Arenys de Munt 135 € 
Cabrera de Mar 135 € 
Cabrils 135 € 
Caldes d'estrac 135 € 
Canet de Mar 135 € 
Dosrius 135 € 
Masnou 135 € 
Sant Andreu Llavaneres 135 € 
Sant Cebrià de Vallalta 135 € 
Sant Pol de Mar 135 € 
Sant Vicenç de Montalt 50 € 
Tiana 135 € 
Vilassar de Mar 135 € 

 
Tercer.- Que el pagament de l’esmentat repartiment es farà efectiu durant el mes 
d’octubre de 2014 al número de compte XXXXXX de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Totes les parts es ratifiquen i s'afermen en el contingut d'aquest conveni i en 
signen setze exemplars que s’emeten a un sol efecte.” 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb els Ajuntaments 
d’Alella, Argentona, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Caldes d’Estrac, Dosrius, Masnou, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Tiana i Vilassar de Mar” 
 
SEGON.- Aprovar el repartiment de despeses que van acordar els ajuntaments 
esmentats segons el qual: 
 

Alella 135 € 
Argentona 135 € 
Arenys de Mar 135 € 
Arenys de Munt 135 € 
Cabrera de Mar 135 € 
Cabrils 135 € 
Caldes d'estrac 135 € 
Canet de Mar 135 € 
Dosrius 135 € 
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Masnou 135 € 
Sant Andreu Llavaneres 135 € 
Sant Cebrià de Vallalta 135 € 
Sant Pol de Mar 135 € 
Sant Vicenç de Montalt 50 € 
Tiana 135 € 
Vilassar de Mar 135 € 

 
 
TERCER.-  Que el pagament de l’esmentat repartiment es farà efectiu durant el 
mes d’octubre de 2014 al número de compte ES67 2100 1702 00006129 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUART.-  Facultar l’Alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquest 
acord. 
 
6.- PROPOSTA DE L’ÀREA DE JOVENTUT A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
L’ANY 2014  
 
Atès que la Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya ha emès la RESOLUCIÓ BSF/673/2014, de 19 de març, per la qual 
s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats 
en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del 
Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2014. 
 
Atès que el DECRET NÚM. 566/2014, de 29 d’abril de 2014, de l’Alcaldia, aprovà 
el projecte Festa Jove 2014, i es sol·licita al Departament de Benestar Social i 
Família una subvenció de 5.000 € per al desenvolupament del projecte.  
 
Atès que en la comunicació adjunta del 21 d’agost, la Direcció General de 
Joventut informa de l’atorgament de 5.000 € per a la realització del projecte Festa 
Jove 2014.  
 
Vist l’expedient i de conformitat amb la proposta de la Regidoria de Joventut, 
s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Acceptar i restar assabentats de la subvenció de 5.000 € atorgada. 
 
SEGON.- Notificar a la Direcció General de Joventut l’adopció de l’acord. 
 
7.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-
2015”-  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

9

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i 
la metodologia d’implementació de les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 
 
Atès que l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments de que, juntament amb les Meses de Concertació i els Programes 
Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l'accés 
als àmbits de definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
 
Vist que el Catàleg de concertacióes defineix com un instrument constituït per una relació 
completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir 
als ens locals els recursos disponibles per tal de satisfer les seves necessitats a traves de 
recursos tècnics, econòmics i materials i que per tal d’ajustar aquesta oferta a les 
necessitats de suport dels ens destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la 
Diputació. 
 
Atès que mitjançant Decret316/2014de 14 de març de 2014del’Alcaldia l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de polítiques locals 
de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de juny de 2014 la resolució de la 
convocatòria  d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2014 i del seu règim regulador, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb la relació aprovada 
corresponent a aquest ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc del règim 
regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”: 
 

Còdi XGL Centre gestor Actuació  Ajut atorgat 

14/Y/105701 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 

Promoció, difusió, animació i implantació de 

serveis a la Fira Mercat Modernista. 

5.000,00 € 

14/Y/105521 Servei de Comerç 
Urbà 

Re-Viu el comerç de Canet 2.000,00 € 

14/Y/107006 Suport a les 
Polítiques de 
Consum 

Suport per l’Oficina d’Atenció al Consumidor 7.500,00 € 

 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació i en la convocatòria 2014. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els presents acords. 
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8.-  ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-
2015” – PROGRAMA ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL - 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions 
i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com un 
dels instruments de que, juntament amb les Meses de Concertació i els 
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
 
Vist que el Catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una 
relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació de 
Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats a traves de recursos tècnics, econòmics i materials i 
que per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels ens 
destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 673/2014, de 16 de maig, l’Ajuntament de 
Canet de Mar va aprovar la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Barcelona dins 
del catàleg de concertació de l’any 2014 del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” amb el títol Adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
Vista la resolució de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, en data 5 d’agost de 
2014, amb número de registre d’entrada a l’Ajuntament 2014/4637, de 23 de 
setembre, mitjançant la qual resol aprovar el recurs següent en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2014 del Ple “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”: 
 
Codi XGL Ens NIF Actuació Tipus de 

recurs 
Classe de 
recurs 

Àmbit de 
concertació 

14/Y/109981 Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

P0803900J Adequació 
a la 
normativa 
de 
protecció 
de dades 
de caràcter 
personal 

Tècnic Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Garantia de 
la prestació 
adequada 
de serveis 
públics 
locals 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat 



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

11 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PRIMER.- Acceptar l’ajut a la Diputació de Barcelona dins del catàleg de 
concertació de l’any 2014 del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb el 
títol Adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal: 
 
 

Codi XGL Ens NIF Actuació Tipus de 
recurs 

Classe de 
recurs 

Àmbit de 
concertació 

14/Y/109981 Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

P0803900J Adequació 
a la 
normativa 
de 
protecció 
de dades 
de caràcter 
personal 

Tècnic Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Garantia de 
la prestació 
adequada 
de serveis 
públics 
locals 

 
SEGON.- Disposar que l’Ajuntament de Canet de Mar presentarà el formulari 
C602 “Recepció de treball” degudament emplenat en el termini màxim de 3 
mesos, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.  
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
9.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE 
GAS AL CARRER SAÜC, XX. 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 15 de 
setembre de 2014 (núm. de registre 2014/4511) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Saüc, XX de Canet 
de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer en data 17 de setembre d’enguany, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 
INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Saüc, XX 

 
I N F O R M E: 

 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  
 
 
 
Vist el plànol presentat, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada 
condicionada a: 

Ref.: Z.M.012014715601 
Reg. Entr. 2014/4511 
Data 15-09-2014 
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1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de planta, 

d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà 
una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt 
s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del paviment 
serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 
condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 
Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest 
reblert de les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de carrer 
que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera que 
tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura circulació 
de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del paviment, 
rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les 
hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es reposaran 
correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la corresponent inspecció per 
part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de 
manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el tràfic 
de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis tècnics 
d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i altres usos 
privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis 
Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la 
qual no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per 

a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 

d'acord amb la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que 

va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici 

de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 

PARALITZAR LES OBRES. 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i que 
tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del formigó. 
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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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 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. 555/2011 de 14 de  juny,de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Saüc, 2 de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyer. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro(8,15.-€)i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta-tres cèntims d’euro 
(116,33 €). 
 
 
10.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 8 AL 12 DE SETEMBRE DE 2014 
 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1245 09/09/2014 Institut Tres Torres  
1246 09/09/2014 Concessió de nínxol  
1247 09/09/2014 Manament pagament a justificar Fira Modernista  
1248 09/09/2014 Manament pagament a justificar despeses pubilla 

de Calalunya 
 

1249 10/09/2014 Despeses setmanals  
1250 10/09/2014 Anul·lació baixa d'ofici  
1251 10/09/2014 Tarja de minusvàlua  
1252 10/09/2014 Concessió nínxol  
1253 10/09/2014 Resolució sancionadora expedient trànsit  
1254 10/09/2014 Incoació procediment de protecció de la legalitat 

urbanística paratge Torrent de cap bou 
 

1255 10/09/2014 IRPF mes d'agost  



 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

14 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1256 12/09/2014 Nomenament tresorera acctal.  
 
 
 
 
 
 
 
11.- 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 19.35 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 

 
 


