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ACTADELASESSIÓORDINÀRIADELAJUNTADEGOVERNLOCALDEDATA 
5D’OCTUBREDE2005 

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 
Horaquecomença:20.30hores 
Horaqueacaba:21.00 hores 
Lloc:Despatxdel’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
JoaquimMasRius,alcaldedelacorporació 

 
HIASSISTEIXEN 

 
Primeratinentad’alcalde:IbisPuigi VallsSegon 
tinentd’alcalde:ÒscarFiguerolaBernalTercera 
tinentad’alcalde:SílviaTamayoMataQuarta 
tinentad’alcalde:CaterinaForcanoIsernCinquè 
tinentd’alcalde:RafelDulsatOrtiz 

 
HISÓNCONVIDATS 

 
LaureàGregoriFraxedas 
Francesc MartínCasares 

 
S’EXCUSAD’ASSISTIR-HI 

 
AntoniIsarnFlores 

 
ACTUACOMASECRETARI 

 
Marcel·líPonsi Duat,secretari 

 
ORDREDELDIA 

 
1) Lecturai aprovació,sis’escau,del’actadelasessióanterior 
2) Atorgamentllicènciesobresmajors 
3) Aprovaciódecrèdits 
4) Aprovaciódefactures 
5) ResolucióreclamacióadministrativaprèviaalaviacivilPedrero 
6) AprovacióconvenidecessiódelafincasituadaalPasseigdelaMisericòrdia, 

xxamblaDiputaciódeBarcelona 
7) Precsi preguntes 

 
 
 
 

1 



 

 

EXCM.AJUNTAMENTDECANETDEMAR 

CarrerAmple,11-08360CanetdeMar-Barcelona-Tel.937943940-Fax937941231 
a/e:canetmar@canet.diba.es- web:www.canetdemar.org 

 
 
 

DESENVOLUPAMENTDELASESSIÓ 
 

1.-EXAMENIAPROVACIÓ,SIS’ESCAU,DEL’ACTADELASESSIÓANTERIOR 
 

Vistaitrobadaconforme l’actadelasessiódelaJuntadeGovernLocaldeldia28de 
setembrede2005ideconformitat amballòqueesdisposaal’article110delDecret legislatiu 
2/2003,de28d’abril,pelquals’aprova elTextrefósdelaLlei8/1987,de15 
d’abril,municipaliderègimlocaldeCatalunya, il’article109delROF,s’acordaper 
unanimitatlasevaaprovació. 

 
2.-ATORGAMENTLLICÈNCIESOBRESMAJORS 

 
2.1.-ATORGAMENTLLICÈNCIAD’OBRESAPROMOCIONSCALDETESSLPER 
AL’ENDERROCAMENTEDIFICIUBICATALCARRERSANTBENETNÚMEROxx 

 
Vistalainstànciapresentadaperl’entitatPromocions CaldetesS.L.ennomi representació 
d’ellsmateixos,amblaqualsol.licitenllicènciad’obrespera 
l’enderrocamentedificiubicatalcarrerSantBenetnúmeroxx. 

 
Vistl’informe del’arquitectatècnicamunicipal dedata13desetembrede2005ambel 
vistiplaudel’arquitectemunicipal,elcontingutdelqualés: 

 
“Revisatelprojectepresentatjuntamentamblasol·licituddereferènciaescomprovaqueles 
obresqueesvolenrealitzarconsisteixenenferl’enderrocdel’edificisituatalC/SantBenet, 
10. 

 
Lesobresproposadess’ajustenalesprevisionsdelesNormesSubsidiàries,arabé,pertal de 
completar l’expedient,manca presentar la següent documentació: 

 
- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 

s’executaranperunaempresaconstructora competentiqueal davantd’aquestes,a 
mésdeladirecciófacultativa,hihaurà untècnictitulatqueassumeixiexpressamentla funció 
detenircura dela correctaexecució delstreballs,d’acord ambelsdocuments presentats i 
amb les ordresde la direcció facultativa. 

 
Per altra  banda, recordar, que  caldrà posar-se  en contacte amb el  cap  de la brigada 
municipal abansdel’inici delesobrespertalde procedir alaretiradadelselements de 
senyalitzacióiinstal·lacions publiquesdelafaçanadel’immoblequeesvolenderrocar 
(instal·laciód’enllumenat públic).” 

 
Atèsqueendata22desetembrede2005,s’hapresentat eldocument quemancava 
pertaldecompletarl’expedient,deconformitatambl’informetècnic. 

Vistl’informefavorabledelsecretaridelacorporaciódedata30desetembrede2005. 

RESULTANTques’hancomplerts tràmitsprocedimentals establerts perl’article79del 
Decret179/1995,de13dejuny,pelquals’aprovaelReglamentd’obres,activitatsi 
serveisdelsenslocalsenl’emissió delsinformestècnicijurídicilapropostaperpart 
delsServeisTècnics. 
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CONSIDERANT queelsactesd’edificacióiúsdelsòl,l’autoritzaciódelsqualsse 
sol·licita,sónconformesalanormativaurbanísticavigent. 

 
VISTelquedisposenelsarticles179isegüentsdelaLleid’Urbanisme 2/2002,de14 
demarçi118iconcordants delesNormessubsidiàries deplanejament deCanetde Mar. 

 
CONSIDERANTquel’adopciód’aquestacordéscompetènciadelaJuntadeGovern 
Localenvirtutdelesdelegacionsefectuadesperl’AlcaldiamitjançantDecretnúm. 
40/2003de17de juny,deconformitatamblapropostadelaTinènciadel’Alcaldia 
d’Urbanisme,s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a Promocions  Caldetes S.L. per a 
l’enderrocament edificiubicatalcarrerSantBenetnúmeroxx,d’acordalprojectede 
l’arquitecteLluís Roig Clemente,senseperjudicidetercersisalvateldretdepropietat. 
Aquesta llicència resta condicionada  a les condicions generals d’atorgament  de 
llicènciaurbanísticamunicipalilesespecífiquesmarcadesperal’arquitecta-tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovarlaliquidaciódefinitivaenconceptedel’impostsobreconstruccions 
perunimportdevuit-centssetzeeurosambseixanta-trescèntims(816,63€);per 
taxesurbanístiqueslaquantitatdecentonzeeurosambvuitanta-nou cèntims(111,89 
€) i en concepte de garantia per respondre  dels possibles danys en els bens 
municipalslaquantitatdedosmilquaranta-uneurosambcinquanta-set cèntims 
(2.041,57€).Aquestagarantiaesretornaràfinalitzadeslesobresd’enderrocamenti 
previinformedelstècnicsmunicipals. 

 
TERCER.-Deconformitatambl’informedel’arquitectatècnica municipalcaldràposar- 
seencontacteambelcapdelabrigadamunicipal abansdel’inicidelesobrespertal 
deprocediralaretiradadelselementsdesenyalitzacióiinstal·lacionspubliquesdela 
façanadel’immoblequeesvolenderrocar(instal·laciód’enllumenatpúblic). 

 
2.2.-ATORGAMENTLLICÈNCIAD’OBRESAL’ENTITATSIBULTEXS.L.PERA 
L’ENDERROCAMENTEDIFICIUBICATALCARRERDELMARNÚMEROxx 

 
Vistalainstànciapresentadaperl’entitatSibultexS.L.ennomirepresentaciód’ells 
mateixos,amblaqualsol.licitenllicència d’obres peral’enderrocamentedifici ubicatal 
carrerDelMarnúmeroxx. 

 
Vistl’informedel’arquitectatècnicamunicipaldedata29dejuliolde2005ambel 
vistiplaudel’arquitectemunicipal,elcontingutdelqualés: 

 
“Revisatelprojectepresentatjuntamentamblasol·licituddereferènciaescomprovaque les 
obresque esvolen realitzar consisteixenen ferl’enderroc del’edifici situatalC/del Mar, 
66. 

 
Lesobresproposadess’ajustenalesprevisionsdelesNormesSubsidiàries,arabé,pertal de 
completar l’expedient,manca presentar la següent documentació: 
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- Document acreditatiu de que el peticionari assumeix l’obligació de que les obres 
s’executaranper una empresaconstructora competent. 

 
Finalment,indicar,quepertalde poderiniciarelstreballs d’enderroc,eltitularde lallicència 
hauràdesol·licitar (iobtenir)alademarcació decarreteresdel’estata Catalunyala 
preceptivaautoritzaciód’aquestorganisme,pertrobar-selafincaa lazonad’afectaciódela N-II”. 

 
Atèsqueendata29desetembrede2005,latècnicamunicipalmanifestaqueendata 
27desetembre de2005s’hapresentat ladocumentacióquecomplemental’expedient 
aixícom l’informefavorabledecarreteres,ipertant informafavorablementlasol.licitud 
delallicènciad’obres. 

Vistl’informefavorabledelsecretaridelacorporaciódedata30desetembrede2005. 

RESULTANTques’hancomplerts tràmitsprocedimentals establerts perl’article79del 
Decret179/1995,de13dejuny,pelquals’aprovaelReglamentd’obres,activitatsi 
serveisdelsenslocalsenl’emissió delsinformestècnicijurídicilapropostaperpart 
delsServeisTècnics. 

 
CONSIDERANT queelsactesd’edificacióiúsdelsòl,l’autoritzaciódelsqualsse 
sol·licita,sónconformesalanormativaurbanísticavigent. 

 
VISTelquedisposenelsarticles179isegüentsdelaLleid’Urbanisme 2/2002,de14 
demarçi118iconcordants delesNormessubsidiàries deplanejament deCanetde Mar. 

 
CONSIDERANTquel’adopciód’aquestacordéscompetènciadelaJuntadeGovern 
Localenvirtutdelesdelegacionsefectuadesperl’AlcaldiamitjançantDecretnúm. 
40/2003de17de juny,deconformitatamblapropostadelaTinènciadel’Alcaldia 
d’Urbanisme,s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.- Concedirllicènciad’obresal’entitatSibultexS.L.peral’enderrocament 
edificiubicatalcarrerDelMarnúmeroxx,d’acordalprojectedel’arquitecteAntoni 
Majó,senseperjudicidetercersisalvateldretdepropietat.Aquestallicènciaresta 
condicionadaalescondicions generalsd’atorgamentdellicènciaurbanísticamunicipali 
lesespecífiquesmarcadesperal’arquitecta-tècnicamunicipal. 

 
SEGON.- Aprovarlaliquidaciódefinitivaenconceptedel’impostsobreconstruccions 
perunimportdedos-centscinquantaeuros(250,00€);pertaxesurbanístiques la 
quantitatdecentonzeeurosambvuitanta-noucèntims(111,89€)ienconceptede 
garantiaperrespondredels possiblesdanysenelsbensmunicipalslaquantitatdesis- 
centsvint-i-cinceuros(625,00€).Aquestagarantiaesretornaràfinalitzades lesobres 
d’enderrocamenti previinformedelstècnicsmunicipals. 
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2.3.-ATORGAMENTLLICÈNCIAD’OBRESALSENYORPNT 
PERALAREHABILITACIÓHABITATGEUNIFAMILIARAL CARRERLES PALMES 
NÚMEROxx 

 
VistalainstànciapresentadapelsenyorPNTennomirepresentació 
d’ellmateix,amblaqualsol.licitallicènciad’obresperalarehabilitació habitatge unifamiliar 
ubicatalcarrerLesPalmesnúmeroxx. 

 
Vistl’informedel’arquitecta tècnicamunicipal dedata27d’octubrede2004,el 
contingutdelqualés: 

 
“Revisadala documentacióde referència escomprovaque estractadels plànols que indiquenla 
situació –emplaçament delesobresi els elements sobre els que s’actua, constatantque 
l’ampliaciónos’ajustaalesprevisionsdelesNormesSubsidiàriesjaque no es respecten els 3 m. 
de separació a veïns i es supera l’edificabilitat màxima de la parcel·la. 

 
Pertotl’esmentat,caldria ajustarlapropostaals màximspermesos,d’acordambels paràmetres 
marcats per les Normes Subsidiàries, de forma que es respectin les separacionsa veïns i 
l’edificabilitat màxima: 

 
 

Zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b “parcel·lamínima 400 m2”: 
 

- Distànciesmínimesalímitsdeparcel·la3m.(lateralsiposterior)i6m.al’alineacióa carrer. 
-    Ocupació màxima: edificació principal 30%, edificació secundària 5%. 
-    Índex d’edificabilitat neta 0.50 m2 sostre/ m2 sòl. 

 
Finalment,recordar,quelaComissiódeGoverndel’Ajuntament,ensessióordinàriade 
data11dejuliolde2001 vaacordarl’atorgamentdellicènciad’obresperal’ampliacióde 
l’esmentathabitatgeon s’indicavala propostaajustadaa la normativa,propostaqueara es 
modifica incomplint els paràmetres esmentats”. 

 
AtèsqueelsenyorPNTpresenta endata7dejuliolde2005les direccionsfacultatives 
del’obraaixícomunnouprojectemodificatiredactatper l’arquitecte 
RubenA.Alcolea,deconformitatambl’informedel’arquitectatècnica municipal. 

 
Atèsqueposteriorment endata28desetembre,incorporaunesnovesmodificacions 
delprojectepresentat,d’acordamblesdirectriusdelatècnicamunicipal. 

 
Vistelnouinformeemès peral’arquitectatècnicamunicipaldedata30setembrede 
2005,ambelvistiplaudel’arquitectemunicipal,elcontingut delqualés: 

 
“Revisadala documentaciópresentada es comprova queestractadelamemòriaiplànols que 
especifiquen les  obres de  reforma que  cal  realitzar  per tal d’adequar l’altell  de 
l’habitatgeunifamiliarsituatalC/ delesPalmes,19,alanormativaactualpelquefaa separacionsa 
veïns i edificabilitat màxima de la parcel·la. 

 
Lesobres proposadess’ajusten ales previsionsde les Normes Subsidiàries, per tant, 
s’informa favorablement a la sol·licitudde llicència d’obres”. 
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Vistl’informefavorabledelsecretaridelacorporaciódedata30desetembrede2005. 
 

RESULTANTques’hancomplerts tràmitsprocedimentals establerts perl’article79del 
Decret179/1995,de13dejuny,pelquals’aprovaelReglamentd’obres,activitatsi 
serveisdelsenslocalsenl’emissió delsinformestècnicijurídicilapropostaperpart 
delsServeisTècnics. 

 
CONSIDERANT queelsactesd’edificacióiúsdelsòl,l’autoritzaciódelsqualsse 
sol·licita,sónconformesalanormativaurbanísticavigent. 

 
VISTelquedisposenelsarticles179isegüentsdelaLleid’Urbanisme 2/2002,de14 
demarçi118iconcordants delesNormessubsidiàries deplanejament deCanetde Mar. 

 
CONSIDERANTquel’adopciód’aquestacordéscompetènciadelaJuntadeGovern 
Localenvirtutdelesdelegacionsefectuadesperl’AlcaldiamitjançantDecretnúm. 
40/2003de17de juny,deconformitatamblapropostadelaTinènciadel’Alcaldia 
d’Urbanisme,s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.-Concedirllicènciad’obresal senyorPNTperala rehabilitació habitatge 
ubicatalcarrerLesPalmesnúmeroxx,d’acordalprojectemodificat de l’arquitecte 
RubenA.Alcolea,senseperjudicidetercersisalvateldretdepropietat. Aquesta llicència resta 
condicionada  a les condicions generals d’atorgament  de 
llicènciaurbanísticamunicipalilesespecífiquesmarcadesperal’arquitecta-tècnica 
municipal. 

 
SEGON.- Aprovarlaliquidaciódefinitivaenconceptedel’impostsobreconstruccions 
perunimportdetres-centssetanta-seteurosambquaranta-cinccèntims(377,45€); 
pertaxesurbanístiquesla quantitatde quaranta-noueurosambvint-i-uncèntims 
(49,21€)ienconcepte degarantiaperrespondre delspossiblesdanysenelsbens 
municipalslaquantitatdedos-centsquaranta-treseurosambcinquanta-uncèntims 
(243,51€).Aquestagarantiaesretornaràfinalitzadeslesobresd’enderrocamenti 
previinformedelstècnicsmunicipals. 

 
2.4.- ATORGAMENT  LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR GSPI CA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ  D’HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTREMITGERESALSOLARUBICATALCARRERSANTMARC NÚMEROxx 

 
Vistalainstànciapresentada pelsenyorGSPennomirepresentació 
d’ellmateixideCA,amblaqualsol.licita llicència d’obresperala construcció 
habitatgeunifamiliarentremitgeresalsolarubicatalcarrerSantMarc númeroxx. 

 
Vistl’informede l’arquitectamunicipalde data30 d’agost de 2005,el contingutdelqual és: 

 
“Examinat el projecte de referència i consultadeslesNormesSubsidiàriesde Planejament 
vigents,es constataquepertaldecompletarl’expedientiajustarelprojectealanormativa vigent és 
necessari: 
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- Ajustarl’alçadalliuredelaplantabaixaatotalasevasuperfícieútilals3,00metres mínims. 
 

- Ajustarelpendentdelacobertaal30%idesplaçantelpuntmésalt(carener)de manera que 
quedi alcentre de la profunditat edificable. (6 m de façana). 

 
-    Els tancaments a veïns tindran una alçada màxima de 1,80 m. 

 
- L’evacuaciód’aigüespluvialsseràseparativais’evacuarandirectamentacarrerper 

sotavorera,amblacol·locaciód’unaplatinametàl·lica queevitieltrencamentdel bordó. 
 

- Elsvoladissosdelafaçanaposteriors’hand’ajustaralvolde1,20mmàximis’hande 
separartantcomvolindelveí. 

 
-    El pendent de la rampa d’accés al’aparcament nosuperarà el 20%. 

 
- Donatquelanormativamunicipalexigeixlacreaciód’unaplaçad’aparcamentpera 

cadanouhabitatge.Esmodificaràla qualificació desalaala plantasoterraniperla 
d’aparcament. 

 
-    S’ha de justificar la ventilació natural o amb sistemes mecànics de la planta soterrani. 

 
- Alasala-menjadors’hadepoderinscriureunquadratde2,70x2,70m,talcomexigeix el decret 

d’habitabilitat (la superfície de les escales nocomputaran a tal efecte). 
 

-    Lescambreshigièniques disposaran de ventilació amb sistemes mecànics. 
 

-    L’alçada lliurea les escales ha de ser de2,00 m mínim. 
 

Enconseqüència,es necessariaportar documentaciócomplementariaajustantelprojectea 
lanormativa vigent.Tantambreferènciaalspuntsanteriors com ambtoteslesdeficiències 
queespuguindetectarenrevisionsposteriors. Peraltrabanda,esconstataquela 
documentacióaportada correspon alprojectebàsic,pelqueuncopelprojectes’ajustiala 
normativavigentcaldràcondicionarlallicènciaala presentaciói verificaciódelprojecte executiu 
abans de l’inici de les obres.” 

 
AtèsqueendataelsenyorJJT,arquitectedel’obra,presentaendata15 
desetembrede2005lesmodificacionsdemanadesperlatramitaciódelallicència d’obres. 

 
Vistelnouinformeemèsendata30desetembrede2005ambelvistiplau de 
l’arquitectemunicipal,elcontingut delqualés: 

 
“Revisada la documentació de referència, es constata que: 

 
- S’hamodificatlaplantabaixaacomplintentotalasevasuperfícieútilels3,00m d’alçada lliure. 
-    La pendent de la coberta s’ha ajustat al 30%. 
-    S’han modificat els voladissos de la façana posterior. 
-    La plantasubterrània serà l’aparcamentité ventilació naturalcreuada. 
-    S’han eliminatles escalesd’accés directe de l’aparcament a la sala-menjador. 
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Finalment, doncs, el projecte s’ajusta en tot a la normativa vigent, pel que s’informa 
favorablement la documentació aportada. 

 
Pertaldecompletarl’expedientdelallicènciad’obresserànecessaripresentariverificarel 
corresponent projecte executiu, abans de l’inici de les obres”. 

Vistl’informefavorabledelsecretaridelacorporaciódedata30desetembrede2005. 

RESULTANTques’hancomplertstràmitsprocedimentals establertsperl’article79del 
Decret179/1995,de13dejuny,pelquals’aprovaelReglamentd’obres,activitatsi 
serveisdelsenslocalsenl’emissió delsinformestècnicijurídicilapropostaperpart 
delsServeisTècnics. 

 
CONSIDERANT queelsactesd’edificacióiúsdelsòl,l’autoritzaciódelsqualsse 
sol·licita,sónconformesalanormativaurbanísticavigent. 

 
VISTelquedisposenelsarticles179isegüentsdelaLleid’Urbanisme2/2002,de14 
demarçi118iconcordants delesNormessubsidiàries deplanejament deCanetde Mar. 

 
CONSIDERANTquel’adopciód’aquestacordéscompetènciadelaJuntadeGovern 
Localenvirtutdelesdelegacionsefectuadesperl’AlcaldiamitjançantDecretnúm. 
40/2003de17de juny,deconformitatamblapropostadelaTinènciadel’Alcaldia 
d’Urbanisme,s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.-Concedirllicènciad’obresals senyorsGSiCAper a laconstrucció d’habitatge 
unifamiliar entremitgeresalsolarubicatalcarrerSantMarc 
númeroxx,d’acordalprojectemodificatdel’arquitecte JosepJ.TeruelSamsó,sense 
perjudicidetercersisalvateldretdepropietat.Aquestallicènciarestacondicionadaa 
lescondicionsgeneralsd’atorgament dellicènciaurbanísticamunicipaliles 
específiquesmarcadesperal’arquitectamunicipal. 

 
SEGON.- Aprovarlaliquidaciódefinitivaenconceptedel’impostsobreconstruccions 
perunimportdequatremilnou-centsvinteurosambvuitanta-quatrecèntims(4.920,84 
€); per taxesurbanístiquesla quantitatde mil cent seixanta-treseurosamb tres 
cèntims(1.163,03€);perdretsdeconnexióaclavegueram trentaeuros(30,00€)ien 
conceptedegarantiaperrespondredelspossiblesdanysenelsbensmunicipalsla 
quantitatdedosmilquatre-centsseixantaeurosambquaranta-doscèntims(2.460,42 
€).Aquestagarantiaesretornaràfinalitzadeslesobresd’enderrocamenti previinforme 
delstècnicsmunicipals. 

 
TERCER.- Deconformeambl’informedeltècnicmunicipal, lallicènciad’obresresta 
condicionadaalapresentacióiverificaciódelcorresponentprojecteexecutiu,abans 
del’inicide lesobres. 

 
3.-APROVACIÓDECRÈDITS 

 
L’alcaldepresidentsegonsallòqueesdisposaal’article113.1.d)delReialdecret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
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funcionamentirègimjurídicdelesentitatslocals,resolretiraraquestpuntdel’ordre deldia. 
 

4.-APROVACIÓRELACIÓDEDESPESES 
 

Vistalarelaciódedespeses  dedata5d’octubrede2005,perimportde8.604,26 
EUR,corresponentala relaciódedespesesdelamateixadata. 

 
Atèsquetotesaquestesdespesestenenconsignaciósuficientanivelldevinculació 
econòmicaperautoritzaraquestspagaments, alesdiferentspartidesques’han d’aplicardel 
vigentpressupostordinariiúnicperl’exercicide 2005,que fou aprovatpel 
Pledel’Ajuntamentensessió26demaigde2005. 

 
Vistallòqueesdisposaenelsarticles214iconcordantsdelaLleiRDL02/2004, de5 demarç, 
pelquals'aprovaeltextrefósdelaLleireguladoradeleshisendeslocals,de conformitat 
amblapropostadelaRegidoriadelegadad’Hisenda, s’acordaper unanimitat: 

 
PRIMER.-Aprovarlarelaciódedespesesdedata5d’octubrede2005,perimportde 
8.604,26EUR,corresponentalarelaciódedespesesdelamateixadata. 

 
SEGON.-Aplicarlesanteriorsdespesesalespartidespressupostàries corresponent 
delpressupostdelacorporaciómunicipaldel’any2005. 

 
5.-RESOLUCIÓRECLAMACIÓADMINISTRATIVAPRÈVIAALAVIACIVIL 

 
VistalainstànciapresentadapelsSrs.JPMiCGG,endata28desetembre 
de2005,referentalafincaenpartrústicaienpart urbanasituadaaCanetdeMar 
iinscritaalRegistredelaPropietatd’ArenysdeMar, al 
tom1619,llibre131deCanetdeMar,folis40i41,finca1322,inscripcions5i 7. 

 
Atèsqueenaquestescrit,envirtutdelfetsifonamentsdedretquepresentenels 
sol·licitants,demanena l’Ajuntamentde Canet  de Mar o bé la constituciód’una 
servitudde pasobé,sis’escau,l’execuciódel’obraquepermetil’existènciade pasútili 
suficiententrelesviespúbliquesdecomunicacióilafincadepropietatdescritaal 
paràgrafanterior. 

 
Atèsquel’Ajuntament deCanetdeMarjahainiciatlamodificació delesnormesde 
planejamentamblafinalitatd’evitarperjudicisafinquescolindants,comésladelsSrs. JPMi 
CGG. 

 
Vistl’informeemèspeldirectorfacultatiudelesobresd’urbanització delpolígon 
industrial,Sr.JordiSanMillán,elqualestranscriuacontinuació: 

 
QueemetJordiSanMillanFilbà,EnginyerdeCamins,col·legiat núm.8857,coma 
Directordelesobresd’urbanitzaciódelsector U7Industrial,enrelacióalareclamació 
efectuadaperJUANPEDRERO i CONCEPCIÓ GARCIA sobrelafincadela seva propietat 
quellinda amb elpolígon industrial. 

 
1.  El senyorJP i CG, en el seu escrit exposen: 
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ƒ S’ha de definir l’accés a la seva finca externa alsector. 
 

ƒ S’han “canviat unilateralment fites”. 
 

2. Enrelacióal’accésalasevafinca,s’hadedirqueactualment s’estàtramitantuna modificació 
elPlaParcial, pertalde quelavialitatdelPlallindidirectamentamblaseva finca, i a partir 
d’aquesta vialitat es formarà el seu accés. 

 
3.  Enrelacióaques’han“canviatunilateralmentfites”, s’hadedirquelesfitescol·locades són les 

definides en el planejament vigent, què és elPla Parcial. 
 

En el documentfinal d’obrade laurbanització s’adjuntael plànol parcel·lari 
idelímitsdelsectoramblesfitescol·locades. Espotobservarcom 
coincideixenambl’ordenaciódelPlaParcial i delProjecte de Reparcel·lació. 

 
 

Visttotelques’haexposat,deconformitat amblaTinènciadel’Alcaldiad’Urbanisme, 
s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.-EstimarlareclamacióadministrativaprèviaalaviacivilpresentadapelsSrs. 
JPMiCGG,enelsentitdeferlesmodificacions pertinents 
quepermetinelpasentrelafincadelssol·licitantsi laviapública. 

 
SEGON.-Notificaraquestacordalsinteressats. 

 
6.-APROVACIÓ DELCONVENIDECESSIÓPERPARTDELADIPUTACIÓA 
L’AJUNTAMENT DECANETDEL’ÚSDEL’EDIFICISITUATALPASSEIGDELA 
MISERICÒRDIA,xx 

 
AtèsquelaDiputaciódeBarcelona éspropietària d’unafincasituadaalpasseigdela 
Misericòrdia,númeroxx,deCanet deMar,ambunasuperfíciede396 m2,onestroba 
unedificideplantabaixaiprimeraplanta,ambunasuperfície edificadade217,59m2 
cadascunad’elles,iqueténaturalesajurídicadebédedominipúblicafecteaun 
serveipúblic,figurantinscrital’InventarideBénsdelacorporació ambelcodid’actiu 
F000078anivelldeterrenyi elcodid’actiuF001032anivelld’edifici. 

 
AtèsquelaDiputaciódeBarcelonavacedirl’úsd’aquestedificial’Ajuntamentde 
CanetdeMar,mitjançant conveniformalitzat endata18desetembre de2002,perun 
anyprorrogableperunaltre. 

 
Atèsqueaquestconveniactualmentnoésvigent,jaquejas’haacabat elterminifixati que 
l’AjuntamentdeCanetdeMarestà interessataubicarenaquestedificil’Escolade 
Músicadelmunicipi. 

 
Atèsqueaquestacorporacióvasol·licitaralaDiputaciódeBarcelona,mitjançantescrit 
dedata17dejunyde2005,lapossibilitat dedisposardel’edificidescritprèvia 
formalitzaciód’unnouconvenientreambduesinstitucions. 
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Atès que, enelmarcdelesatribucionsque lavigentlegislacióderègimlocalconfereix 
alesdiputacions, ladiputaciódeBarcelonaportaatermetasquesdesuporti 
col·laboracionsambaltresadministracions, especialmentenl’àmbitlocal,perala 
consecuciódefinalitatsd’interèscomú. 

 
VistelTítolXIX,capítolI,delDecretlegislatiu 2/2003,de28d’abril,queaprovaeltext 
refósdelaLleimunicipaliderègimlocaldeCatalunya, ambrelacióalTítolVI,capítol 
I,delaLleidebases7/1985, de2d’abril,ielTítolVI,capítolI,deltextrefósdeles 
disposicionslegalsvigentsenmatèriaderègimlocal,aprovatperReialdecretllei 
781/1986, del18d’abril,quefanreferènciaal patrimonidelsenslocals. 

 
Vistelquedeterminal’article55,lletrad),delaLlei7/1985,de2d’abril,reguladorade lesbases 
delrègim local,quandiuqueenlesrelacionsrecíproquesentrelesdiferents 
administracionsaquesteshaurandeprestar,enelseuàmbitpropi,lacooperaciói 
l’assistènciaactivesquelesaltresadministracionspoguessinprecisarperal’eficaç 
complimentdelessevesactivitats,ambrelacióal’article144delDecretlegislatiu 
2/2003,pelquals’aprovael textrefósde la Lleimunicipalide règimlocalde 
Catalunyaiambl’article183delaLlei33/2003,de3denovembre,reguladoradelpatrimonide 
lesadministracionspúbliques. 

 
Vistl’acorddelaJuntadeGoverndelaDiputaciódeBarcelonadedata15desetembre 
de2005,elqualestranscriuacontinuació: 

 
“Primer.-AprovarlaminutadeconveniaformalitzarENTRELADIPUTACIÓDEBarcelona 
il’Ajuntament de CanetdeMar, que s’adjunta com aannex,envirtutdel qual laprimera cedeixal 
segonl’úsde l’edifici dela seva propietatsituat alPasseig de la Misericòrdia, número xx de 
Canet de Mar, per tal d’ubicar en ell l’Escola de Música del municipi. 

 
Segon.- autoritzaral presidentde l’Àreade Govern Localper a lasignatura delconveni 
objectedel presentdocumententrela Diputació de Barcelonail’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Tercer.- Notificar els presents acords, per al seu coneixement i efectes.” 

 
VistelconveniaformalitzarentrelaDiputaciódeBarcelonail’AjuntamentdeCanetde 
Mar,elqualestranscriuacontinuació: 

 
“Reunits: 

 
D’unapart,l’Il·lm.Sr.AntoniFoguéMoya,presidentdelegatdelaFundacióPúblicaCasa de Caritat, 
depenent de  la Diputació de Barcelona Actuant en nom i representació 
d’aquella,assistitdel’Il·lm. Sr.JosepM.EsquerdaiRoset,secretarid’aquestacorporació, 
enúsdelesfacultatsquelisónconferidesperl’art.92.3.a)delaLlei7/85,reguladorade les bases 
derègim local, de 2 d’abril. 

 
Id’altrapart,l’Il·lm.Sr.JoaquimMasiRius,alcaldedel’AjuntamentdeCanetdeMar, 
actuantennomirepresentaciód’aquesta,assistitdel’Il·lm.Sr.Marcel·lí PonsiDuat, 
secretarid’aquesta corporació,enúsdelesfacultatsquelisón conferides perl’art.92.3.a) de la 
Llei 7/85, reguladorade les bases de règim local, de 2 d’abril. 

 
Ambdues parts exposen atítolde preàmbul elssegüents 
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ANTECEDENTS: 
 

I. QuelaDiputaciódeBarcelonaéspropietàriad’unafincasituadaalPasseig 
delaMisericòrdia,númeroxx,deCanetdeMar,ambunasuperfíciede 
396m2,onestrobaunedificideplantabaixaiprimeraplanta, ambuna superfície 
de edificadade 217,59m2 cadascunad’elles,iqueténaturalesa 
jurídicadebédedominipúblicafecteaunserveipúblic,figurant inscrita 
l’InventarideBénsdela corporació ambel codi d’actiuF000078 a nivellde 
terrenyi el codi d’actiu F001032 a nivell d’edifici. 

 
II. QueperDecretelaPresidènciade2dejuliolde2002laDiputacióde 

Barcelonavaacordarla cessiódel’úsdel’esmentatedificiafavorde l’Ajuntament 
deCanetdeMarperunperíoded’unanyprorrogable, tàcitament,perunaltre 
any,iamb lafinalitatde desenvoluparenell activitats d’interès cultural 
id’esbarjo. 

 
III. Que la cessió de l’ús de l’edifici es vaformalitzar perconveni signatentre la 

DiputaciódeBarcelonai l’Ajuntament deCanetdeMarendata18de setembre de 
2002, conveni que actualment no està vigent, per la finalització del termini 
fixat. 

 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a ubicar en aquest edifici 

l’EscoladeMúsicadelmunicipi,ienaquestsentit,mitjançantescritdedata 
17dejunyl’AjuntamentdeCanetdeMarhasol·licitatalaDiputacióde 
Barcelonala possibilitatdedisposardel’edifici descritprèviaformalització d’un 
nou conveni entre ambdues institucions. 

 
V. Queenelmarcdelesatribucionsquelavigentlegislacióderègimlocal 

confereixalesdiputacions,la DiputaciódeBarcelonaha vingut portant a 
termetasquesdesuporticol·laboracions ambaltresadministracions, 
especialment enl’àmbitlocal,peralaconsecució definalitatsd’interès 
comú.Aquestavoluntatha quedatpalesaennombrososacordsi convenis, 
aixícomen diferents activitats realitzades per la pròpia corporació. 

 
VI. AtèselTítolXIX,capítolI,delDecretlegislatiu2/2003,de28d’abril,que 

aprovaelTextrefósdelaLleimunicipaliderègim localdeCatalunya,en relació 
amb el títol VI, capítol I, de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, i el 
TítolVI,capítolI,delTextrefósde  lesdisposicionslegalsvigentsen matèria de 
règim local, aprovat per Reial decret llei 781/1986, del 18 d’abril, que fan 
referència al patrimoni dels ens locals. 

 
VII. Atèselquedeterminal’article55,lletrad),delaLlei7/1985,de2d’abril, reguladora 

delesbases delrègimlocal,quan diu queenles relacions recíproques entre les 
diferents administracions aquestes hauran deprestar, enel 
seuàmbitpropi,lacooperacióiassistènciaactivesquelesaltres 
administracionspoguessin precisarper al’eficaç complimentdeles seves 
activitats,enrelacióambl’article144delDecretlegislatiu2/2003, pelqual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
ambl’article 183delaLlei33/2003, de3denovembre,reguladoradel patrimoni 
de les administracions públiques. 

 
VIII. Queésvoluntatd’aquestacorporaciódonarsuportalesactivitatsculturals 

del’Ajuntamentde CanetdeMar,comarales relativesalamúsica, 
mitjançantl’establimentd’unaEscolademúsicaalmunicipi,perlaqual 
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cosaconsideraoportúcedirl’úsdel’immobledelasevapropietatabans descrit. 
 

Perassolirtotsaquestsobjectius,ambduesparts, posadesdemutuicomúacord,i reconeixent-
seplena capacitatper aaquestacte,celebrenelpresentconveni,segonsels següents 

 
PACTES: 

 
Primer: objecte del conveni. 

 
Ésobjecte d’aquestconvenilacessió d’ús,perpartdelaDiputaciódeBarcelonaafavor 
del’Ajuntamentde Canet deMar,de l’edifici situatenelPasseigdelaMisericòrdia, número xx 
de CanetdeMar, queconsta de plantabaixaiprimeraplanta,ambuna superfície edificada de 
217,59m2 cadascunad’elles,i queté naturalesajurídica debéde domini  públic  afecte  a  un  
servei  públic, figurant  inscrit  a  l’Inventari  de  béns  de  la 
corporacióambelcodiactiuF000078 anivelldeterrenyielcodid’actiuF001032anivell d’edifici. 

 
Segon: termini, vigència ieficàcia delconveni. 

 
La cessiód’ús del’immobledescrit al pacteprimertindràunaduració màximade dos 
anys,períodedurantelqualespresentconvenitindràplenaeficàcia.Aquest terminies 
podràprorrogardeformatàcitaperanysnaturalsfinsaunmàxim,sumatelperíode inicial i les 
pròrrogues, dequatre anys. 

 
Sialgunadelespartssignatàriesvolguésrescindirunilateralment elpresentconveni,ho 
hauràdefer perescritambunpreavís detresmesosabansdela finalitzaciódeltermini establert. 

 
Tercer:contraprestació econòmica. 

 
Lapresentcessiód’úsde l’immobledescritper part deladiputaciódeBarcelonaafavor 
del’AjuntamentdeCanetdeMar ésgratuïta,demanera quenoes fixacap contraprestació 
econòmica. 

 
Quart: despeses. 

 
L’AjuntamentdeCanetde Marassumiràtoteslesdespeses que puguinoriginar-se amb motiu 
d’impostos, tributs, contribucions ialtres gravàmens, reparacions ordinàries i 
despesesgeneralsdelafincacom ara,neteja,manteniment,vigilància,jardineria, ascensor, 
enllumenat, etc.dels espais objecte de cessió. 

 
Cinquè: subministraments continus. 

 
Així  mateix,  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  contractarà amb  les companyies 
corresponentsels subministraments continus comaraaigua,gas,electricitat itelèfon, 
posantcomptadorsquemesurinelsconsums.En elsupòsitquelacontractaciósigui 
realitzadaperla DiputaciódeBarcelona,elseuimportseràrepercutital’Ajuntamentde Canet de 
Mar. 

 
Sisè: permisos i llicències. 

 
Siperal’exercici delesactivitats perlesquals s’efectua aquesta cessió d’úsfossin 
necessarispermisos,llicènciesoautoritzacionslliuradesperaltresadministracionsoens 
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públics,l’importcorresponentaniràíntegramentacàrrecdel’AjuntamentdeCanetde 
Mar. 

 
Setè:custòdiaiseguretat. 

 
LaDiputaciódeBarcelonanoadquireix capresponsabilitatenlacustòdiaoseguretat 
respectealesinstal·lacions, mobiliariodotacióengeneraldelsespaisautilitzar exclusivament 
per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Vuitè: limitacions i condicionaments. 

 
Encapcasl’Ajuntament deCanetde marpodràcedir,traspassar,llogaro alienarde 
qualsevolaltraforma oambobjectediferentdelprevist,els espais objectedela cessióni els 
drets que se li atorguenen aquest conveni. 

 
Aixímateix,lacessiód’úsrecollidaenels presentspactestérestasotmesaalaubicació 
enl’edificiobjectedecessiódel’Escolademúsicadelmunicipi deCanetdeMar,de manera que 
no podrà serutilitzada amb finalitats diferents a aquesta activitat cultural. 

 
Novè: obresmenors. 

 
L’Ajuntamentde Canetde Marno podràfer captipusd’obraenelsespais ceditssense 
l’autorització expressade laDiputació deBarcelona,fora de petites reparacions de 
mantenimentd’instal·lacions.Lasol·licitudcorresponentesgestionaràatravésdelServei de 
Patrimoni iContractacióde la Diputació de Barcelona. 

 
Desè: reversió d’obres i millores. 

 
Enelmoment deresolució del conveni, od’acabamentdela cessiód’úsperlafinalització 
delterminiestablert,els espaisceditsd’acordamb elspresentspactesrevertirana la Diputació 
de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores 
efectuades,restantobligat l’Ajuntament deCanetdeMararestituir-losenadequatestat 
d’ús,incloseslesinstal3lacions,id’acordamblesnormativesireglamentacionsvigents en aquell 
moment. 

 
Onzè: novesreformes. 

 
Sieneldecursdelavigènciadelpresentconveni,lalegislacióespecíficaosectorialde 
lesactivitatsdesenvolupadesenelsespaisceditsenúsobliguésanovesreformes 
globalsoparcialsd’aquestsespais,es mantindranlescondicions delconveni,redactant- 
sepertantunnouprojecteereformes, quehauràdeseraprovat perladiputació,previ informe del 
Servei de Patrimoni i contractació. La redacció del projecte així com la seva 
implementació anirien a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Dotzè: provisió de material. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al 
desenvolupamentdeles sevesactivitats,ielretiraràenuntermininosuperioralstrenta 
diesdesprésdel’extinciódelconveni ofinalitzaciódelacessiód’ús,passatselsquals s’entendrà 
que tot allò no retirat resta enbenefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 

 
Tretzè: responsabilitats. 
Ladiputació deBarcelonarestaràexemptadequalsevolresponsabilitatdetipus civilo 
penalperlesvicissitudsqueespuguinproduirenelsespaisceditstantperpersones 
usuàries, visitants, o que tinguin algunarelació amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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Catorzè: rescabalament dedanys. 
 

L’AjuntamentdeCanetdeMarrescabalaràalaDiputaciódeBarcelonal’importdels 
danysiperjudicisquees poguessinproduirenlespersones,els bénsielsespais cedits, quan hi 
hagi causa imputableal funcionamenti/o alesactivitatsdesenvolupades en ells, sense 
perjudici que pugui reclamar aquest import  contra els causants directes dels danys. 

 
Quinzè: pòlissa d’assegurança 

 
Amblafinalitatestablerta alpacteanterior,l’Ajuntamentde CanetdeMarcontractaràuna 
pòlissad’assegurançade responsabilitatcivil,aixícomuna dedanysmaterialssobreel local 
objecte de cessió d’ús,pertalde cobrir elsdanysque perdeterminades causeses puguin 
produir sobre els béns objecte del present conveni. 

 
Setzè: causes de rescissió. 

 
Amésdels supòsitslegalmentprevistos,el present conveniextingiràla sevavigènciaper les 
causes següents: 

 
A) perl’actuaciódequalsevoldelespartsquesuposiunincomplimentgreudeles 

condicions establertes al present conveni. 
B) laDiputaciódeBarcelonaesreservalafacultatderescindirunilateralmentel 

presentconveni,siaixíesjustifiqués perimperatiulegal,perraonsd’interès públic, 
per canvi en la qualificació jurídica i/o destinació o en els criteris 
d’apreciacióquevanmotivarlainicialcessiód’úsoperladisponibilitatd’espais 
més adientso específics per a l’ús pel qual s’ha cedit l’immoble. 

Dissetè: naturalesa jurídica del conveni. 

Atesalanaturalesa administrativa del presentconveni,liserand’aplicació, amb exclusió 
dequalsevol altre procedimentijurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu. 

 
Divuitè: resolució de conflictes. 

 
Laresolució delesqüestions que espoguessinproduirtantpel quefa alainterpretació com 
al’aplicaciódels pactesrecollitsen el presentconveni,es sotmetran alstribunalsdel domicili 
de la diputació deBarcelona que resultin competents. 

 
Ienprovadeconformitat ambduesparts signen elpresentconveni,que s’esténper duplicat i a 
un sol efecte, a la data i lloc abans esmentats.” 

 
Deconformitat amblapropostadelaTinènciadel’Alcaldiad’Educació iInfància, 
s’acordaperunanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntamentde Canet de Mar i la 
DiputaciódeBarcelonaperalacessiód’úsdel’edificipropietatdelaDiputaciósituatal 
PasseigdelaMisericòrdia,númeroxx. 

 
SEGON.-Autoritzarelsenyoralcaldepersignartotsaquellsdocumentsquesiguin 
necessarisperduratermeaquestacord. 
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TERCER.-Notificaraquestacordatotselsinteressats. 
 

7.-PRECSI PREGUNTES 
 

Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diversesd’índolei problemàticamunicipal. 

 
Inohavent-himésassumptesatractar,s’aixecalasessió,essentles21.00horesde 
totelquejocomasecretaricertifico. 

 
Elsecretari L’alcalde 

 
 
 
 

Marcel.líPonsDuat JoaquimMasi Rius 
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