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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 5 D’AGOSTDE 2015 

 
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: 8.38 hores 
Hora que acaba: 9.20 hores 
Lloc: Sala de Plens 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina CabrujaSagré, secretària municipal accidental. També hi assisteix Roser 
Argemí Villaescusa, interventora municipal accidental. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de la acta de la sessió ordinària de les Juntes de 

Govern Local de data 29.07.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Relació d’ajuts socials puntuals 
5) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, S.A per a la 

instal·lació d’una escomesa particular de gas al carrer Saüc, xx 
6) Examen i aprovació del conveni de col·laboració amb el Castell de Santa 

Florentina per permetre l’accés de visitants durant la Fira Mercat Modernista 
7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE 
LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE DATA 29.07.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 29 de juliol de 2015 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 
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refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Es dóna compte de l’ofici emès per la secretària del Jutjat de Primera 
Instància 3 d’Arenys de Mar, pel que demana dades del padró per al procés 
d’execució hipotecària 521/2010 Secció t incoat contra un particular. 
 
2.2.- Es dóna compte de la diligència d’ordenació emesa pel secretari judicial 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el RCA 101/2012 I, 
interposat per JGP contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual s’insta 
l’Administració creditora per tal que utilitzi el procediment de constrenyiment 
per al cobrament de les costes processals. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 5 D’AGOST DE 2015 
 
Vista la relació de despeses de data  5 d’agost de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 109.936,57  €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2015/28. 
 
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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
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’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 5 d’agost de 2015, per 
import de  109.936,57  €, corresponent a la relació F/2015/28    de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
4.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/06/2015 de data 31 de juliol de 
2015, de l’Ajuntament per import de 694,48 €, corresponent a ajuts socials 
puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut 
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 



Ref: S/Sd 

 
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 
 
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les 
despeses amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost 
ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al 
no haver-se presentat al·legacions. 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses número BSGG/06/2015, atorgant 
les quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en 
concepte d’ajuts socials puntuals: 
 

BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

RII desplaçaments 35,80 
SEM llibres / material escolar 78,68 
ZB lloguers / hipoteca mensual 380,00 
JRM allotjament urgències / pensió 200,00 
 694,48 

 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE 
GAS AL CARRER SAUC, xx 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 30 
de juliol de 2015 (núm. de registre 5271/2015) 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’enginyera municipal de data 30 de juliol de 2015, 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:  
 

Ref.: Z.M.012015780736 
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Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
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. 

(GDE12915070134) 
Reg. Entr. 2015/5271 
Data 30-07-2015 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 
19 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. 

20 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. 

21 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. 

 
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. 743/2015 de 19 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer Saüc, xx 
de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera. 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de disset euros amb setanta-cinc cèntims d’euro 
(17,75-€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit amb vint-
i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
6.-EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL 
CASTELL DE SANT FLORENTINA PER PERMETRE L’ACCÉS DE VISITANTS 
DURANT LA FIRA MERCAT MODERNISTA 
 
L’alcaldessa presidenta 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 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
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7.- 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 9.20 
hores de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristina CabrujaSagré    Blanca Arbell i Brugarola  
 


