
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 12 DE JULIOL DE 2012 

 
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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix 
l’interventor municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 05.07.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació bases convocatòria 1/2012 en règim de concurrència 

competitiva, de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, 
esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg per l’Ajuntament de Canet de 
Mar 

4) Aprovació adhesió al Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 

5) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjar cuina i cambra de 
bany al C/ Verge de Montserrat, xx 

6) Aprovació concessió llicència obres menors per pintar la façana al C/ 
Ample, xx 



 
 
 

7) Aprovació concessió llicència obres menors per impermeabilitzar i 
pavimentar coberta al terrat C/ Sant Joaquim, xx 

8) Aprovació concessió llicència obres menors per pavimentar garatge C/ 
Creueta, xx 

9) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjar coberta i pintar 
façana C/ Mas Muní, xx 

10) Aprovació concessió llicència obres menors per practicar obertura per 
instal·lar un elevador C/ Ravalet, xx 

11) Aprovació concessió llicència obres menors per pintar façana color crema 
Torrent dels Lledoners, xx 

12) Aprovació concessió llicència obres menors per posar envà pluvial sintètic 
sense generar residus C/ Verge del Carme, xx 

13) Aprovació devolució fiances urbanístiques obres urbanització sector U-6 
Pares Missioners 

14) Aprovació llicència municipal d’instal·lació d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives per a l’ampliació de l’activitat de bar restaurant casa 
Roura de la riera Sant Domènec, 1, al pati interior de l’establiment 

15) Relació de decrets des del dia 25 al 28 de juny de 2012 
16) Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 05.07.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 5 de juliol de 2012 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, per unanimitat, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 12 de juliol de 2012, de l’Ajuntament per 
import de 66.733,28 €, corresponent a la relació F/2012/21 de la mateixa data. 
 
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 2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de gener de 
2011. 
 
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, s’acorda per unanimitat: 
 



 
 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 12 de juliol  de 2012, per 
import de 66.733,28 €, corresponent a la relació F/2012/21 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 



 
 
 

3.- CONVOCATÒRIA 1/2012 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, 
EDUCATIU, SOCIAL, ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O 
QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2004 va 
modificar  l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions 
en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o 
qualsevol a altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la 
convocatòria de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que 
hi ha per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica 
que sigui d’aplicació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei. 
 
Atès allò que es disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de 
juny, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC: Aprovar la convocatòria 1/2012, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions en els àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de 
promoció econòmica, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a l’exercici 2012 i donar-li tan àmplia difusió com la prevista 
en el seu articulat. Les entitats interessades a acollir-se a aquesta convocatòria 
hauran de presentar a les oficines municipals, fins al dia 30 de setembre de 
2012, la documentació prevista a l’article 3 de la convocatòria, la qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVOCATÒRIA 1/2012, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
DE SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL, 
ARTÍSTIC, ESPORTIU, LÚDIC, FESTIU O QUALSEVOL ALTRE ANÀLEG, 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 
  
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.  
 
1.- Objecte general 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria 1/2012 és l'atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els 
pressupostos municipals i d'acord amb l'Ordenança municipal que aprova les 
bases reguladores de la concessió  de subvencions en els àmbits cultural, 
educatiu, social, artístic, esportiu, lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg, publicada 
íntegrament en el BOP núm. 038 de data 14 de febrer de 2000 (en endavant, 
l'ordenança), modificada per acord de Ple de data 24 de març de 2004. Quan es 



 
 
 

tracti d’entitats culturals, només se subvencionaran les actuacions que formin 
part del pla de cultura elaborat i aprovat pel Consell Municipal de Cultura, en el 
plenari de data 25 d’octubre de 2003. 
 
La percepció d’aquesta subvenció serà compatible amb la percepció de d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualssevol altres administracions o ens públics o privats.  
 
2. Objectius per àmbits: 
 
- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA: projectes que promoguin activitats 
que formen part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, i 
referides a la difusió cultural, artística, teatre, música, arts plàstiques, 
audiovisuals, balls tradicionals, literatura, intercanvis culturals, festes i 
espectacles populars, patrimoni cultural local, cultura popular, etc., així com 
projectes que fomentin el coneixement, la investigació i la divulgació de la cultura 
local en qualsevol dels seus àmbits. 
 
- PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA:  
 
a) Projectes i programes que  promocionin l’activitat física i esportiva 
desenvolupades per entitats o associacions esportives. 
b) Per la participació en competicions organitzades per federacions esportives. 
c) Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats 
físiques i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la dinamització 
ciutadana. 
 
- JOVENTUT: seran activitats susceptibles de rebre subvenció de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar aquelles que:  
 
a) Estiguin emmarcades dins les línies generals del Pla Local de Joventut. 
b) Millorin la qualitat de vida dels joves. 
c) S’adrecin a potenciar la participació dels joves. 
d) Fomentin l’educació en el lleure adreçat als infants. 
 
- EDUCACIÓ: 
 
a) projectes i activitats escolars i extraescolars als centres educatius de Canet 
de Mar,  presentats per aquests per tal de donar suport a les iniciatives dels 
centres. 
b) Projectes educatius proposats per les AMPA del municipi que afavoreixin 
les activitats complementàries, la participació de les famílies en la vida dels 
centres. Aquestes subvencions seran incompatibles amb qualsevol altra 
subvenció  atorgada per la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra 
administració. 
 
- MEDI AMBIENT: per a projectes que promoguin una millor gestió 
ambiental i/o per actuacions de sensibilització, conscienciació i formació 
ambiental. Es prioritzaran aquelles que tinguin un major interès general i 
públic i aquelles que estiguin destinades a majors sectors de la població. 
 
- ÀMBIT SOCIAL (Benestar Social i Família): 
Donar suport a entitats o associacions d’iniciativa social sense afany de lucre: 



 
 
 

 
a) Que treballin projectes adreçats a promoure activitats per a col·lectius amb 
dificultats específiques de Canet (salut mental, disminuïts psíquics, etc.) 
independentment que siguin o no del municipi. 
b) Entitats o associacions de Canet que promoguin i desenvolupin activitats 
per tal d’ajudar al coneixement o la investigació de malaties greus. 
c) Entitats o associacions de Canet que promoguin projectes i activitats que 
formin part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, 
d’interès pel municipi de Canet. 
 
2. Crèdits pressupostaris i quantia màxima de les subvencions.  
 
La quantia màxima de import de les subvencions és la que s’especifica tot 
seguit 
 

Finalitat  
Partida   Pressupostària Dotació Econòmica 

Cultura 31 33100 48900 21.424,86 € 
Esports 52 34000 48900 34.000 € 
Joventut  41 33100 48906 3.400 € 
Educació  51 32100 48905 8.800 € 
Medi Ambient 22 17000 48900 600€ 
Benestar Social i Família 40 23100 48900 12.000 € 

 
L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades 
a l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  general de subvencions. I, si 
s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que correspongui, 
abans de la resolució de la concessió de la subvenció.  
 
3. Requisits dels beneficiaris 
 
a) Haver presentant les autoliquidacions corresponents per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda 
de no residents. 
b) Haver presentat les autoliquidacions i la declaració resum anual 
corresponents a les obligacions tributàries de dur a terme pagaments a compte. 
c) Haver presentat les autoliquidacions, la declaració resum anual i, si s’escau, 
les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries de l’impost sobre 
el valor afegit. 
d) Haver presentat les declaracions exigides amb caràcter general en 
compliment de l’obligació de subministrament d’informació regulada en els 
articles 93 i 94  de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, durant 
el període en què resultin exigibles d’acord amb l’article 70 de la Llei abans 
esmentada. 
e) No mantenir amb l’Estat deutes o sancions tributàries en període executiu, 
llevat que es tracti de deutes o sancions tributàries que es trobin ajornades, 
fraccionades o l’execució de les quals estigui suspesa. 
f) A més a més, quan l’òrgan que concedeix la subvenció depengui d’una 
Comunitat Autònoma o d’una entitat local, que no tinguin deutes o sancions de 



 
 
 

tipus tributari amb  l’Administració de la comunitat autònoma o local respectiva, 
en les condicions fixades per l’Administració corresponent.  
g) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra 
la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.  
 
L’acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
del representant de l’entitat. 
 
4. Requisits de les sol·licituds. 
 
1. Poden sol·licitar la subvenció tots aquells que, de conformitat amb l'article 4 
de l'Ordenança, poden ser beneficiaris.  
 
2. L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per 
sol·licitar i justificar la subvenció. Els interessats hauran de presentar a l'oficina 
de registre general la documentació següent, segons models facilitats: 
 
a) Instància signada pel president de l’entitat i adreçada a l’alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la qual es farà constar el programa o l’activitat 
per a la qual se sol·licita la subvenció.  
b) Memòria descriptiva del projecte o activitat a fer. 
c) Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció. 
d) Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions. 
e) Domiciliació bancària o certificat de concurrència. 
f) Fotocòpia compulsada del DNI de tots els membres (només en cas de 
grups de fet o sense personalitat jurídica) . 
 
3. Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat 
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, i s'advertirà que la no-complimentació s'entendrà com un desestiment i la 
sol·licitud s’arxivarà. 
 
4. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és fins al dia 30 de 
setembre de 2012. Aquest termini serà improrrogable. 
 
5. Òrgans competents.  
 
L’òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la Junta de Govern 
Local; de la instrucció, és el Consell Regulador i de la resolució de l’atorgament 
de subvencions és la Junta de Govern Local. L’acord d’atorgament podrà 
condicionar el pagament a la signatura d’un conveni  de col·laboració.  
 
El termini màxim per notificar la resolució d’atorgament és de 30 dies naturals a 
partir de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.  
 
6. Reformulació de la sol·licitud. 
 
En els termes de l'article 27 de la LGS, quan la subvenció tingui per objecte el 
finançament d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i el seu import sigui inferior 
al de la sol·licitud presentada es podrà instar del beneficiari la reformulació de la 
seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció 
atorgable. 
 



 
 
 

 7. Composició del consell regulador.  
  
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d'acord amb els 
barems de valoració indicats en aquesta convocatòria, a proposta de la regidoria 
corresponent, pel consell regulador, que està format pels membres següents: 
 
President: l'alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Jesús Marín i 
Hernàndez 
 
Vocals:  Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura 
  Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde d’Esports 
  Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social i Família 
  Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat de Festes 
 
Secretària:  Núria Mompel Tusell 
 
L’interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, que actuarà de ponent. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris estaran obligats a : 
 
- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria. 
- Presentar la documentació requerida dins el termini establert. 
- Justificar documentalment la realització del fi públic. 
- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 
actes.  
- Comunicar l'obtenció d'ajuts de tercers per a la mateixa finalitat. 
- Complir les obligacions que es deriven d'aquesta convocatòria i de 
l'Ordenança.  
 
9. Justificació de la subvenció  
 
9.1.Per percebre les subvencions atorgades és necessari haver fet el fi públic i 
presentar a l’Ajuntament, com a màxim el dia 31 de gener de cada exercici, 
referent a les subvencions atorgades en l’exercici anterior. Aquest termini té 
caràcter improrrogable. 
 
9.2. La documentació que hauran de presentar els beneficiaris, que serà 
valorada per cada regidoria, és la següent: 
  
a) Una memòria detallada de l’activitat duta a terme, que en cada cas 
esmentarà els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de 
realització, d'acord amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre d’equips 
participants i categories, en les esportives, o nombre d'obres de teatre, 
actuacions, concerts o altres manifestacions audiovisuals, en les activitats 
d'aquesta naturalesa, sempre fetes dins del període al que es circumscriu la 
subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’acte. 
 



 
 
 

c) Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu 
cas, de la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un 
pressupost, s’indicaran les desviacions que hi hagi hagut.  
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import 
subvencionat hauran de reunir els requisits següents: 
 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció. 
- Reuniran els requisits legals  respecte del seu contingut que són els 
següents: 

 
 Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 
 Identificació NIF del contractista 
 Número de factura 
 Lloc i data d’emissió de la factura 
 Descripció del subministrament o servei 
 Tipus tributari quota de l’IVA, i en cas que quedi repercutida dins el 
preu, que consti “IVA inclòs”. 
 Retenció en concepte d’IRPF en el cas de serveis professionals. 

 
No obstant l’establert en l’apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals  en els casos següents: 
 

 Vendes al menor 
 Transport de persones 
 Serveis d’hosteleria i restauració 
 Subministrament de begudes i comestibles 
 Revelat de fotografies 

 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són 
 

 Número 
 NIF de l’emissor 
 Tipus de gravamen o expressió “IVA inclòs” 
 Contraprestació total. 

 
e) La liquidació econòmica de l'activitat.  
 
f) Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 
g) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  
 



 
 
 

10. Criteris ponderats de valoració de les sol·licituds. 
 
L’import de la subvenció en relació amb la puntuació, serà l’import màxim 
consignat per cada àrea dividit pel total de punts que obtinguin les entitats 
beneficiàries.  
 
Els criteris ponderats de distribució de subvencions, de major a menor, seran els 
següents: 
 
1. Interès general de l’activitat per a la vila, fins a 35 punts. 
2. Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 20 punts. 
3. Nombre de participants del municipi, fins a 15 punts. 
4. Dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció, fins a 15 punts. 
5. Transcendència de l’activitat més enllà de la pròpia vila, fins a 15 punts. 
 
11. Mitjà de notificació 
 
La resolució de concessió de les subvencions serà acordada per la Junta de 
Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del termini 
per a la presentació de sol·licituds  i serà notificada directament a les entitats 
beneficiàries.  
 
12. Forma de pagament 
 
12.1. Sense perjudici de l’establert a l’article 9 d’aquestes bases, es faran 
pagaments fraccionats de l’import de la subvenció en proporció al ritme 
d’execució de l’acció subvencionada i s’abonaran per la quantia equivalent a la 
justificació presentada. La justificació parcial d’aquests fraccionaments 
s’instrumentarà d’acord amb el previst en l’esmentat article 9è d’aquestes bases.  
 
12.2. Amb caràcter especial i prèvia petició i motivació dels beneficiaris es 
podran efectuar pagaments anticipats fins a un 50% de l’import atorgat amb 
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per fer actuacions 
inherents a la subvenció.  
 
12.3. En el supòsit que la subvenció no hagi estat justificada amb els requisits 
totalment l’establert en l’article 9 d’aquestes bases, l’import a abonar al 
beneficiari serà el corresponent a les quanties justificades correctament. 
 
13. Esgotament de la via administrativa. 
 
Aquesta resolució esgotarà la via administrativa i, contra ella, només cap recurs 
de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que 
estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els 
articles 8.1 (modificat per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de 



 
 
 

modificació de la Llei orgànica del poder judicial), els articles 25.1 i 46.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos 
a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
14. Disposició final 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria serà d'aplicació l'Ordenança 
municipal  i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local 
pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 
4.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2012-2015 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 31 de maig de 
2012 ha aprovat el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 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 dels recursos que es comprenguin al Ple de referència. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 8 de juny de 2012, 
preveu, en la clàusula setzena, que l’adhesió prèvia és requisit indispensable 
per a la concertació d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a poder sol·licitar ajuts 
per poder dur a terme actuacions derivades del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. 
 
Vist i trobat conforme el protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, el qual es va publicar en el BOP de data 8 de juny d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 
  

“PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
PREAMBUL 
 
CLAUSULES 
 
1. Objecte i finalitat 
2. Regim jurídic 
3. Objectius 
4. Sistema de concertació 



 
 
 

5. Destinataris del Pla 
6. Recursos 
7. Àmbits de concertació 
8. Instruments de concertació 
9. Meses de concertació 
10. Catàlegs de concertació 
11. Programes complementaris 
12. Concessió de recursos 
13. Formalització 
14. Criteris generals de distribució 
15. Criteris generals de gestió 
16. Adhesió i efectes 
17. Tràmits 
18. Abast 
19. Vigència 
 
Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2012 i 
vinculades a la solvència financera 
 
Disposició transitòria primera: Pla de concertació “XBMQ 2008-2011” 
Disposició transitòria segona: “Catàleg 2012” 
Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries 
 
PREAMBUL 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya conte una clara concepció dels governs 
locals de Catalunya i un model territorial propi. En aquest sentit, l’article 83 de 
l’Estatut estableix que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica 
en municipis i vegueries, si be considera d’altres ens en el nivell supramunicipal. 
 
En aquest context, en tant que no es produeixi l’efectiu desplegament de les 
vegueries i en el marc del Mandat 2011-2015, es voluntat de la Diputació de 
Barcelona aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” a l’empara dels 
articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 
i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del regim local, com a instrument 
preferent per a l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació local. 
Aquest Pla recull la tradició de la Diputació de Barcelona d’articular la seva 
cooperació amb els ens locals mitjançant plans i programes propis, de forma que 
novament posa el centre de la seva activitat en el suport als municipis, sens 
perjudici d’establir mecanismes de cooperació amb la resta de governs locals 
igualment en benefici dels municipis. Tanmateix, davant la necessitat de 
reorientar algunes polítiques per tal de donar suport a les polítiques de proximitat 
en temps de crisi i garantir la solvència econòmica dels ajuntaments, impulsar la 
concertació i prioritzar els serveis mancomunats, el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” representa una evolució respecte dels anteriors plans amb 
mires a un efectiu esquema de treball en xarxa. 
 
Mitjançant el sistema de concertació i el sistema de treball en cooperació, el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” te com a objectius basics reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals de l’àmbit territorial 
de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament econòmic i social, 
consolidar un sistema de cooperació en xarxa dels governs locals i estimular la 



 
 
 

seva col·laboració, promoure l’equilibri territorial mitjançant l’aplicació del principi 
de diferenciació i fomentar la coresponsabilitat dels Governs locals com a 
gestors dels interessos de la comunitat i dels recursos públics. 
 
Els objectius del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es desenvoluparan 
mitjançant el sistema de concertació, entès com a modalitat especifica de relació 
entre governs locals de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit 
territorial, que s’orienta a l’execució conjunta de polítiques publiques, d’acord 
amb els principis d’eficiència i economia de l’acció publica. Cal compartir el 
màxim rendiment en l’aplicació de recursos públics per tal de donar resposta a 
les necessitats dels municipis de les comarques de Barcelona, fent-ho de 
manera concertada i incorporant principis d’un valor singular per al nou govern 
corporatiu, com son la coresponsabilitat activa dels governs locals i la 
coproducció en totes les fases del procés. 
 
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” respon a l’aspiració comuna dels 
governs locals de millorar en la qualitat dels serveis oferts a les respectives 
comunitats locals i te la voluntat de desplegament del treball en xarxa. Aquest 
sistema abasta un conjunt de formes organitzatives relacionals orientades a la 
col·laboració, sota els principis d’interdependència i col·laboració 
interadministrativa entre les parts concertants, i ofereix espais per a la millora de 
l’eficàcia, l’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. En aquest sentit, el 
treball en xarxa es eficaç per a desplegar polítiques publiques que no poden 
abordar-se òptimament des d’una perspectiva unidireccional ni des de les 
capacitats pròpies d’una sola administració. D’altra banda, per ampliar els 
efectes del treball en xarxa i el rendiment de les actuacions concertades a 
l’empara d’aquest Protocol, la Diputació de Barcelona pot promoure nous 
instruments de relació i acord amb institucions i agents territorials i institucionals, 
com ara amb la Generalitat de Catalunya o amb entitats i associacions de 
diversa naturalesa. 
 
La normativa especifica reguladora del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” 
esta constituïda pel present Protocol General, que te com a finalitat establir el 
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
compresos en el Pla, els Règims de concertació i les Instruccions de 
desplegament. Mitjançant aquest Protocol s’estableixen els principis que regiran 
el Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” i així s’hi regulen les finalitats, els 
elements subjectius i els recursos del Pla, els àmbits i instruments de 
concertació, així com l’operativa dels mateixos i els criteris de distribució i de 
gestió. El seu articulat es tanca, alhora, amb certes previsions especifiques 
quant a les actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2012 i el regim 
transitori relatiu a instruments aprovats en el marc del Pla anterior. 
 
Essent els municipis de les comarques de Barcelona els destinataris eminents 
del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”, com a ens basics de l’organització 
territorial de Catalunya, nomes a traves dels municipis podran ser destinataris 
els ens instrumentals que en depenguin, en els termes que determinin els règims 
de concertació o la normativa especifica corresponent. Amb subjecció a aquest 
mateix regim específic es podran concertar actuacions de col·laboració amb 
d’altres ens locals. 
 
Els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla “Xarxa de Governs locals 
2012-2015” es posen a disposició dels seus destinataris a traves dels quatre 



 
 
 

àmbits d’actuació en que es canalitzaran les necessitats manifestades pels 
governs locals que s’hi adhereixin: garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals; manteniment d’equipaments i d’infraestructures; reforçament de la 
solvència de les finances locals; i creació d’equipaments i infraestructures. 
Aquests àmbits de concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes que 
inclouen recursos de diversa naturalesa. 
 
Les actuacions pròpies dels quatre àmbits de referencia es concertaran, 
indistintament, a traves dels següents instruments de concertació: Meses, 
catàlegs, programes complementaris i altres instruments anàlegs. Amb aquesta 
nova estructura es trenca l’associació única d’un àmbit de suport amb un 
instrument de concertació per donar major continuïtat a les línies d’assistència. 
S’hi estableixen alhora uns criteris generals de distribució aplicables en el Marc 
de les meses de concertació i uns criteris generals de gestió. 
 
Des d’aquesta perspectiva i sota els principis assenyalats, la Diputació de 
Barcelona i els governs locals del seu àmbit territorial adherits voluntàriament al 
Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” i al seu Protocol General, estableixen 
de comú acord les següents: 
 
CLAUSULES 
 
1. Objecte i finalitat 
 
1.1. El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es un Pla de la Diputació de 
Barcelona, aprovat a l’empara dels articles 91 i 92 del text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del regim local, i que incorpora la figura del Protocol general. 
 
1.2. Mitjançant aquest Protocol general s’estableixen els principis que regiran el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que es l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona. 
  
1.3. En virtut de l’adhesió a aquest Protocol general per part dels destinataris del 
Pla, aquests assumeixen el contingut del Protocol a efectes del 
desenvolupament de la seva col·laboració en els assumptes d’interès mutu. 
 
1.4. Aquest Protocol general te com a finalitat establir el marc general i la 
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
2. Regim jurídic 
 
2.1. A mes del Protocol general definit a la clàusula primera, constitueixen la 
normativa especifica reguladora del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” els 
Règims de concertació i les Instruccions de desplegament: 
 
a. Els Règims de concertació son disposicions que desenvolupen les previsions 
del Protocol, tot precisant les característiques i abast de la concertació, les 
bases reguladores, els sistemes de distribució de recursos, els criteris 



 
 
 

d’execució de les actuacions i l’establiment dels procediments concrets, previs i 
posteriors a la realització d’actes i acords. 
b. Les Instruccions de desplegament son disposicions que desenvolupen les 
previsions del Protocol, tot precisant les regles i les fases d’un procés de 
concertació determinat. Amb caràcter instrumental, la documentació 
normalitzada aprovada per la Diputació de Barcelona també te caràcter 
prescriptiu per incloure condicions i requisits específics d’obligat compliment per 
totes les parts. 
 
2.2. Junt amb la normativa especifica esmentada, el regim jurídic del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” es troba constituït per les disposicions següents: 
 
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol. 
b. La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
c. La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modificada per la Llei 4/2011, del 
8 de juny. 
d. El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
e. La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, o la 
Llei que la substitueixi. 
f. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya, o la Llei del Parlament de Catalunya que 
la substitueixi. 
g. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
h. La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya. 
i. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera. 
j. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local 
i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions junt amb el seu Reglament de desenvolupament, i el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
k. Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable. 
 
3. Objectius 
 
3.1. Son objectius comuns del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” els 
següents: 
 
a. Reforçar els instruments i les accions generades des dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament econòmic 
i social que generi riquesa i ocupació, millorant l’eficiència en la prestació de 
serveis públics mitjançant la racionalització i la planificació amb els governs 
locals. 
b. Reforçar el sistema de cooperació dels governs locals, com a instrument que 
contribueixi a garantir la prestació dels serveis que els hi corresponen i que 
potenciï la cohesió del territori. 
c. Estimular la col·laboració entre els governs locals per tal d’obtenir el màxim 
aprofitament d’equipaments existents i de les línies de serveis públics en 



 
 
 

funcionament, així com impulsar l’eficiència institucional, cercant l’eficiència en la 
prestació de serveis a la ciutadania i potenciant la coordinació territorial i la 
ubicació dels serveis en la seva escala idònia de producció i prestació. 
d. Promoure l’equilibri territorial mitjançant l’aplicació del principi de diferenciació, 
de conformitat amb les característiques de la respectiva realitat municipal. 
e. Fomentar la coresponsabilitat dels Governs locals com a gestors directes dels 
interessos de la comunitat i dels recursos públics i fer partícips a la ciutadania 
dels seus processos i resultats assolits. 
 
4. Sistema de concertació 
 
4.1. Els objectius del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es 
desenvoluparan mitjançant el sistema de concertació, entès com a modalitat 
especifica de relació entre governs locals de diversa naturalesa, concurrents en 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, que s’orienta a l’execució conjunta 
de polítiques publiques, d’acord amb els principis d’eficiència i economia de 
l’acció publica. 
 
4.2. El sistema de concertació implica, amb respecte del principi d’autonomia 
local, el reconeixement mutu dels projectes de totes les parts, la construcció d’un 
programa d’actuació conjunt i el compromís d’atendre, en la mesura dels 
recursos econòmics, tècnics i materials disponibles, les necessitats reciproques 
a traves de la seva transferència. 
 
4.3. La metodologia del sistema de concertació en que es basa el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” s’articula en un esquema de treball en xarxa, per 
l’avantatge cooperatiu que implica i com a forma de millorar la cohesió del 
territori. 
 
4.4. Mitjançant el sistema de concertació i l’esquema de treball en xarxa, la 
Diputació de Barcelona es compromet a: 
a. Prestar assistència i cooperació especialitzada a les prioritats dels municipis 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona, especialment els que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, i coordinar els serveis municipals entre 
si, per garantir la prestació integral i adequada dels serveis a totes les 
comarques de Barcelona. 
b. Impulsar polítiques pròpies per satisfer les necessitats i inquietuds supralocals 
detectades per la Diputació de Barcelona i fomentar la consolidació d’un sistema 
en xarxa que aprofiti l’avantatge cooperatiu que ofereix aquest sistema, per tal 
de garantir la prestació integral de serveis i millorar la cohesió del territori. 
 
4.5. Mitjançant el sistema de concertació i l’esquema de treball en xarxa, els 
destinataris del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es comprometen a: 
 
a. Descriure les seves necessitats. 
b. Fer una previsió d’accions possibles i de l’impacte de les accions a concertar. 
c. Destinar a l’execució de les actuacions concertades els mitjans propis que 
siguin necessaris per un correcte assoliment de la mateixa. 
d. Col·laborar activament en l’execució de polítiques publiques fomentades des 
del sistema de la xarxa. 
 
 
 



 
 
 

5. Destinataris del Pla 
 
5.1. Son destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
a. Directament, els municipis de les comarques de Barcelona, en tant que, 
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis son ens basics de 
l’organització territorial de Catalunya. 
b. A traves dels municipis dels quals depenguin, podran ser destinataris del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en els termes que prevegin els règims de 
concertació o la normativa especifica corresponent, els ens instrumentals dels 
municipis de les comarques de Barcelona. 
 
5.2. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i en els termes 
que prevegin els règims de concertació o la normativa especifica corresponent, 
també es podran concertar actuacions de col·laboració amb les comarques, les 
mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis locals, així com amb 
les entitats municipals descentralitzades. 
 
6. Recursos Per al desenvolupament dels objectius i les orientacions establertes, 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” disposa d’un conjunt diferenciat de 
recursos i instruments adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i 
les actuacions que se’n deriven: 
 
a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i 
assistència per donar un suport especialitzat, tècnic o jurídic. 
b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris per al finançament 
d’inversions, serveis i estructures de gestió locals, mitjançant transferències 
puntuals distribuïdes per valoració de projectes (ajuts econòmics), transferències 
regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de gestió (fons 
de prestació) i crèdits. 
c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o 
aliens de la Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de 
serveis i activitats locals. 
 
7. Àmbits de concertació 
 
7.1. El sistema de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en 
funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos, s’articula en quatre 
àmbits d’actuació: 
 
a. Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals. 
b. Manteniment d’equipaments i d’infraestructures. 
c. Reforçament de la solvència de les finances locals. 
d. Creació d’equipaments i infraestructures. 
 
7.2. L’àmbit de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals inclou 
les necessitats acreditades i les actuacions en matèria d’explotació, gestió, 
assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis públics locals, 
d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 
 
7.3. L’àmbit de manteniment d’equipaments i d’infraestructures inclou les 
necessitats acreditades i les actuacions en matèria de reparació, manteniment i 



 
 
 

conservació, així com en matèria de reposició d’equipaments i infraestructures, 
amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 
 
7.4. L’àmbit de reforçament de la solvència local inclou les necessitats 
acreditades i les actuacions per afavorir l’estabilitat i la solvència de les finances 
locals. 
 
7.5. L’àmbit de creació d’equipaments i infraestructures inclou les necessitats 
acreditades i les actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i 
bens destinats a l’ús general, així com noves inversions associades al 
funcionament operatiu dels serveis. 
 
8. Instruments de concertació 
 
8.1. Els instruments de concertació preveuen i orienten el funcionament del 
sistema de concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula anterior. 
 
8.2. Son instruments de concertació de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents: 
 
a. Les Meses de concertació. 
b. Els Catàlegs de concertació. 
c. Els Programes complementaris. 
d. Qualsevol altre instrument de naturalesa anàloga als anteriors que, si s’escau 
i de forma motivada, correspongui crear. 
 
9. Meses de concertació 
 
9.1. Les Meses de concertació es formen per representants dels ens que s’hi 
adhereixin al Protocol general d’acord amb la clàusula 16 i de la Diputació de 
Barcelona, en el marc de la tramitació de les peticions del respectiu ens adherit, 
amb la funció de contrastar les necessitats expressades i prioritzades amb els 
recursos i criteris de la Diputació de Barcelona, tot això amb la finalitat d’assolir 
els preacords, que son el reconeixement de l’existència plena d’un compromís 
de suport a les actuacions que s’implementin dins del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
9.2. La base de l’objecte de debat de les Meses de concertació son les 
necessitats prèviament identificades pels respectius destinataris adherits en els 
termes de la clàusula cinquena d’aquest Protocol. A aquest respecte, la 
Diputació de Barcelona aprovarà unes Instruccions que determinaran el sistema 
d’inscripció de necessitats per al període 2012-2015 i, en tot cas, els destinataris 
que poden participar en les Meses de concertació i les condicions en que ho 
poden fer; els recursos concertables; els requisits i la informació bàsica per cada 
necessitat; i el sistema de valoració tècnica. 
 
9.3. La relació completa de necessitats configurarà el Registre de necessitats de 
la Xarxa de Governs locals 2012-2015. 
 
9.4. En el marc de les Meses de concertació es deliberarà sobre cada 
necessitat, podent-se assolir pactes per a la realització total o parcial d’accions 
per donar-ne resposta, en funció de les seves característiques. Per via de la 



 
 
 

normativa de desplegament d’aquest Protocol s’establirà el funcionament 
general de les Meses. 
 
9.5. En coherència amb la idea de concertació, entesa com un mecanisme de 
relació al llarg del temps per a una millor aplicació dels recursos públics a 
efectes d’atendre de manera eficient les necessitats i aspiracions de les 
comunitats locals, els destinataris podran distribuir lliurement els recursos que 
els corresponguin entre els diferents àmbits de concertació, amb la condició que 
en l’àmbit de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals es 
podrà 
destinar un màxim del trenta per cent dels recursos assignats. 
 
9.6. Els destinataris podran canviar les seves prioritats, en el marc de les Meses 
de concertació i al llarg del període d’execució, per atendre noves necessitats, 
amb excepció dels recursos concertats de l’àmbit de reforçament de la solvència 
de les finances locals, en que no seran possibles els canvis de destinació. 
 
9.7. La programació d’actuacions concertades es dura a terme a partir de les 
dades expressades pel destinatari amb relació a les necessitats inscrites, per fer 
coincidir la formalització administrativa amb l’execució real. 
 
9.8. Si la naturalesa de la necessitat ho determina, la Diputació de Barcelona 
podrà habilitar instruments i espais de concertació específics per a l’adopció dels 
pactes corresponents. 
 
9.9. La Diputació de Barcelona comunicarà de manera individualitzada a cada 
destinatari adherit el resultat del procés de concertació. 
 
10. Catàlegs de concertació 
 
10.1. Els Catàlegs de concertació son 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 a fi de satisfer les 
necessitats manifestades pels Governs locals. 
 
10.2. El regim específic de cada Catàleg de concertació s’establirà en la 
respectiva convocatòria. 
 
10.3. La vigència d’un Catàleg abasta des de la seva aprovació fins l’aprovació 
del Catàleg següent, en el marc del vigent Pla. 
 
11. Programes complementaris 
 
11.1. Els programes complementaris son instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs 
locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i, de manera especial, 
per pal·liar els efectes econòmics de les situacions d’emergència i urgències 
davant situacions imprevistes així com les adreçades a accions per situacions 
conjunturals. 
 
11.2. Els programes complementaris podran tenir diversos destinataris, en funció 
de la naturalesa i àmbit de la contingència origen d’aquests. 
 



 
 
 

11.3. L’acte que creï cada programa complementari establirà el seu regim 
específic de concertació. 
 
11.4. La Diputació de Barcelona podrà aprovar per decret actuacions puntuals 
per fer front a situacions d’urgència, degudament motivades. 
 
12. Concessió de recursos 
 
12.1. La concessió de recursos en aplicació d’un dels anteriors instruments de 
concertació podrà fer-se per modalitat de concurrència competitiva o de 
concessió directa. 
 
12.2. S’atorgaran per concurrència competitiva els ajuts econòmics que es 
concertin mitjançant Catàlegs de concertació, d’acord amb els procediments i 
condicions que s’estableixin al corresponent regim regulador. 
 
12.3. S’atorgaran per concessió directa: 
 
12.3.a. Tots els recursos que es concertin mitjançant Meses de concertació. 
 
12.3.b. Recursos tècnics i/o materials o recursos econòmics consistents en fons 
de prestació. 
12.3.c Recursos respecte dels quals, a l’acte de concessió, s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic, o d’altres degudament justificades, que 
dificultin la concessió per concurrència competitiva, i aquells l’atorgament o la 
quantia dels quals sigui imposat per una norma de rang legal. 
 
13. Formalització 
 
13.1. Per poder iniciar la gestió de les actuacions compreses en el Pla “Xarxa de 
Governs locals 2012-2015”, aquestes podran formalitzar-se administrativament a 
traves dels instruments següents: 
 
a. Acords o resolucions administratives que aprovin la concessió de recursos de 
qualsevol tipologia a traves de convenis específics de col·laboració a signar per 
les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest recurs, la seva 
execució i justificació, i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
b. Acords o resolucions administratives que aprovin la concessió de recursos de 
qualsevol tipologia i que poden concretar les condicions d’aprofitament d’aquests 
recursos, la seva execució i justificació. 
c. Contractes programa o acords de gestió que fixin, individualment, per a cada 
ens i per al període de vigència d’aquest Protocol, els compromisos a adoptar 
per les parts, els indicadors de rendiment que condicionen l’aprofitament dels 
recursos, així com els mecanismes de seguiment i avaluació. 
d. Delegacions i encàrrecs de gestió que confereixin a la Diputació de Barcelona 
l’exercici de competències que tenen atribuïdes o li encarreguin la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència, per 
raons d’eficàcia o quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. 
e. Altres instruments de cooperació local amb la finalitat de simplificar el 
procediment administratiu i estalviar costos. 
 



 
 
 

13.2. Per garantir el millor aprofitament dels recursos i sempre que quedi 
degudament justificat, el sistema de concertació pot preveure incloure en les 
actuacions formalitzades esquemes de cofinançament per part dels ens 
beneficiaris. Igualment, es podran preveure aportacions plurianuals i sistemes de 
bestretes, que es regularan per Instruccions, tot en funció de les disponibilitats 
pressupostaries. 
 
13.3. El conjunt d’actuacions formalitzades mitjançant els instruments 
especificats en aquesta clàusula configuren el Registre d’actuacions del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2012-2015”. 
 
14. Criteris generals de distribució 
 
En el marc de les Meses, la concertació final ha de garantir una distribució 
equitativa dels recursos. Aquesta distribució es farà mitjançant l’aplicació d'una 
base objectiva determinada pels següents criteris: 
 
a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i mitjans, 
sens perjudici de considerar també el volum de població estacional del municipi 
respectiu. 
b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents. 
c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i estructura del 
terme municipal respectiu. 
d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i de 
satisfacció de necessitats i aspiracions. 
e. Eficiència, per fomentar la realització dels projectes que satisfacin les 
necessitats locals amb els menors costos possibles, en funció de l’eficiència 
energètica, el valor afegit o altres elements amb priorització de les inversions 
destinades a rehabilitació sostenible i eficiència dels edificis públics. 
f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o que es 
tradueixin en acords interadministratius entre destinataris. 
 
15. Criteris generals de gestió 
 
En el desenvolupament de les actuacions concertades, les parts concertants 
vetllaran per establir un sistema de transferència de recursos respectuós amb 
els següents criteris: 
 
a. Viabilitat administrativa, per promoure una justa proporció entre els recursos 
que obté el destinatari del Pla i el cost dels tràmits necessaris per obtenir-los, de 
manera que el cost no sigui mai superior al benefici. 
b. Viabilitat financera, per tal que els recursos transferits al destinatari tractin de 
fer viable l’actuació prevista pel mateix, segons el seu esquema de finançament. 
c. Bona gestió, per incentivar el correcte aprofitament dels recursos públics 
destinats a la concertació sense lesionar les oportunitats d’aprofitament al 
conjunt de potencials beneficiaris, de manera que caldrà bonificar l’execució de 
les actuacions dins dels terminis i amb les característiques previstes i penalitzar 
aquelles actuacions que, sense justificació acreditada, no es desenvolupin en 
aquests termes. 
d. Avaluació, per mesurar i observar els efectes de l’actuació concertada i 
contrastar els grau d’assoliment dels objectius previstos, per conèixer el seu 
impacte abans, durant i després de la seva implantació i poder definir nous 
objectius i línies de treball. 



 
 
 

 
16. Adhesió i efectes 
 
16.1. L’adhesió prèvia a aquest Protocol per part d’un ens destinatari en els 
termes de la clàusula cinquena d’aquest Protocol es requisit indispensable per a 
la concertació d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
 
16.2. En desenvolupament d’aquest Protocol, la Diputació de Barcelona 
aprovarà unes Instruccions per a l’adhesió que concretaran el seu procediment i 
efectes. 
 
16.3. L’adhesió a aquest Protocol no comportarà, per si sola, cap mes obligació 
que la de reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les 
pautes formals establertes per aquest Protocol. L’adhesió no dona lloc a 
compromisos o obligacions concrets sobre els recursos de cap de les parts 
concertants, ni genera directament cap obligació econòmica per a les mateixes. 
 
17. Tràmits i publicitat 
 
17.1. Els tràmits necessaris per desenvolupar les previsions d’aquest Protocol 
s’expressaran mitjançant la documentació normalitzada que la Diputació de 
Barcelona aprovi, amb caràcter preferent, en format electrònic. 
 
17.2. La relació de tràmits disponibles, els terminis i el canal de relació previst 
estarà a disposició dels interessats a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona. 
 
17.3. La relació d’actes i acords que la Diputació de Barcelona aprovi en 
desplegament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” es publicarà 
periòdicament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
18. Abast 
 
18.1. L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà en cada 
cas el que es desprengui dels termes i de les condicions resultants dels convenis 
o dels actes específics que se subscriguin o que despleguin les previsions del 
Protocol. 
 
18.2. Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen 
cap limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i 
s’estableixen sens perjudici d’altres relacions convencionals formalitzades, quan 
s’escaigui, al marge d’aquest instrument. 
 
19. Vigència 
 
19.1. El període de vigència dels processos de concertació definits en aquest 
Protocol compren els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, sense perjudici de 
l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics 
d’aplicació o desplegament que s’estableixin. 
 
19.2. Els terminis màxims per a l’execució de les actuacions derivades dels 
processos de concertació subjectes a aquest Protocol quedarà establert en els 



 
 
 

corresponents règims i acords o resolucions administratives i no depassarà 
l’anualitat 2017. Expirats aquests terminis, la Diputació de Barcelona dictarà els 
corresponents actes de liquidació, prèvia audiència als interessats. 
 
Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2012 i 
vinculades a la solvència financera Sense perjudici del termini de vigència fixat 
en aquest Protocol, que inclou com a despeses elegibles les realitzades des de 
l’1 de gener de 2012, excepcionalment es podran admetre actuacions derivades 
de l’àmbit de reforçament de la solvència de les finances locals referides a obres 
realitzades, totalment o parcialment, abans de l’1 de gener de 2012. 
 
Disposició transitòria primera: Pla de concertació “XBMQ 2008-2011” 
 
1. El termini màxim per presentar la documentació de tramitació de preacords 
pendents de l’àmbit de suport a infraestructures i equipaments es el 30 de juny 
de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
 
2. Per a l’execució i la justificació de les actuacions formalitzades de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments, s’estableix, com a termini màxim, 
respectivament, el 31 de desembre de 2013 i el 31 de marc de 2014. 
Excepcionalment, en les Meses de concertació i per motius degudament 
raonats, podrà pactar-se l’establiment de terminis mes amplis. 
 
3. Per a les accions concedides pel procediment de concessió directa, 
corresponents a l’àmbit de suport als serveis i les activitats de les anualitats 
2008, 2009, 2010 i 2011, es determina l’extinció dels drets reconeguts un cop 
transcorreguts els períodes màxims d’execució i justificació establerts en els 
corresponents acords i resolucions de concessió. 
 
4. Finalitzats aquests terminis i, prèvia audiència als interessats, la Junta de 
Govern dictarà un acte de liquidació econòmica i administrativa, donant de baixa 
les actuacions no justificades en termini, del qual donarà compte al Ple per al 
seu coneixement i efectes. Els crèdits alliberats com a conseqüència d’aquests 
actes de tancament i liquidació podran afectar-se al finançament d’actuacions 
derivades del present Protocol, en els termes que en aquests actes o en els 
Règims de concertació s’estableixin. 
 
Disposició transitòria segona: “Catàleg 2012” 
 
El “Catàleg 2012” i el seu corresponent Regim de concertació, aprovat per la 
Diputació de Barcelona en el marc del Regim transitori del Protocol General 
2008-2011, mantenen la seva vigència. Les sol·licituds presentades d'acord amb 
el Regim aplicable al “Catàleg 2012” pels ens locals destinataris dels recursos 
son vigents i despleguen els seus efectes. 
 
Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries 
 
Els governs locals que, en desplegament de l’Estatut, ocupin el lloc de la 
Diputació de Barcelona, hauran d’establir, si així ho consideren, els propis plans 
d’actuació en substitució del present Protocol i els seus instruments derivats, 
sense alterar els drets reconeguts i els acords ja establerts”. 

 



 
 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 que la Diputació de 
Barcelona va aprovar en sessió plenària en data 31 de maig de 2012. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona la voluntat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar de tramitar aquesta adhesió a través del la plataforma 
Concert@. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA I CAMBRA DE BANY AL CARRER VERGE 
DE MONTSERRAT, xx.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. AGR, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de cuina i cambra de bany al carrer 
Vge. de Montserrat, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de bany i cuina al C/ Verge de Montserrat, 
xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 26 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 25.06.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la 
cuina i la cambra de bany a l’habitatge ubicat al carrer Verge de Montserrat, xx, 
sol·licitada per la senyora AGR, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 



 
 
 

aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar 
la via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. AGR, per a l’arranjament de 
bany i cuina al C/ Vg. de Montserrat, xx., sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. 
 



 
 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 100.00.- € (cent euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PINTAR LA 
FAÇANA A L’EDIFICI DEL C/AMPLE, xx.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. MDUB, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a pintar la façana al carrer Ample, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pintar la façana de l’edifici situat al carrer Ample, xx, de 
color terrós clar. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors amb les següents condicions: 
 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.”  
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 28 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 27.06.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per pintar la façana de 
l’immoble ubicat al carrer Ample, xx, sol·licitada per la senyora DUB, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 



 
 
 

d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració manifestant que no 
caldrà ocupar la via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic”. 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. MDUB, per a pintar la façana de 
l’edifici situat al C/Ample, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS CARRER SANT 
JOAQUIM, xx, PER IMPERMEABILITZAR I PAVIMENTAR COBERTA AL 
TERRAT.  
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Sant 
Joaquim, xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a 
impermeabilitzar i pavimentar coberta al terrat. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la impermeabilització i pavimentació de coberta al terrat 
del C/ Sant Joaquim, xx 



 
 
 

 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural ni es modificarà la volumetria.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnica municipal ha emès, en data 15/06/2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per impermeabilitzar i 
pavimentar la coberta al terrat de l’immoble ubicat al carrer Sant Joaquim, xx, 
sol·licitada per la Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Sant 
Joaquim, xx, per impermeabilitzar i pavimentar la coberta al terrat, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 291.20.- € (dos-cents noranta-un euros amb vint  
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu 
euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 145.60.- € (cent quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims d’euro) i 
l’altra per als residus de la construcció de 150.- € (cent cinquanta euros), a 
retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe favorable dels tècnics 
municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus expedit per l’abocador 
controlat. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PAVIMENTAR 
EL GARATGE AL CARRER DE LA CREUETA, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. JLA, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a pavimentar el garatge al carrer de la Creueta, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pavimentar el garatge del carrer de la Creueta, xx. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 
 
 

“Atès que la tècnica municipal ha emès, en data 15/06/2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per pavimentar el 
garatge de l’habitatge ubicat al carrer de La Creueta, xx, sol·licitada per la 
senyora JLA, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha sol·licitat permís d’ocupació de la via 
pública amb un contenidor de runes i que s’ha efectuat la liquidació 
corresponent. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 



 
 
 

Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. JLA, per a pavimentar el garatge 
del C/de la Creueta, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 92.00.- € (noranta-dos euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE COBERTA I PINTAT DE FAÇANA AL CARRER MAS 
MUNÍ, xx.  
 
Vista la instància presentada per Anre 2012, SL, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de coberta i pintat de façana al 
carrer Mas Muní, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 14 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de coberta plana i pintat de façana al C/ 
Mas Muní, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural ni es modificarà la volumetria. 
 L’acabat de la façana serà de color blanc o de la gama dels terrossos clars.  
 
En cas de muntar una bastida o elements auxiliars” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 14.06.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de 
coberta i pintat de façana al carrer Mas Muní, xx, sol·licitada per la mercantil 
ANRE 2012, SL, s’emet el següent 
 



 
 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració manifestant que no 
caldrà ocupar la via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a Anre 2012, SL, per a l’arranjament de 
coberta plana i pintat de façana al C/Mas Muní, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 



 
 
 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 100.00.- € (cent euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PRACTICAR 
UNA OBERTURA PER INSTAL.LAR UN ELEVADOR AL CARRER 
RAVALET, xx.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. JVR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a practicar una obertura per instal·lar un elevador al carrer 
Ravalet, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en fer una 
obertura al sostre de la planta baixa per a instal·lar un elevador. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 11.06.2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per practicar una 
obertura per instal·lar un elevador a l’immoble ubicat carrer Ravalet, xx, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 



 
 
 

Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JVR per a fer obertura al forjat per 
instal.lar un elevador al carrer Ravalet, xx, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 26.28.- € (vint-i-sís euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 175.91 € (cent setanta-cinc 
euros amb noranta-un cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 



 
 
 

150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PINTAR LA 
FAÇANA DE COLOR CREMA AL TORRENT DELS LLEDONERS, xx.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. NPC, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per pintar la façana del seu habitatge a la Riera Lledoners, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pintar la façana de color crema de l’immoble situat al 
Torrent dels Lledoners, xx, sense ocupar la via pública. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament,  es constata que la finca de referència està inclosa 
al sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1”carrers de 
cases alineades”. Subzona 1b “carrers històrics”, clau 1b(5) “Torrent dels 
Lledoners, part superior”.  
 
Per altra banda, l’edificació existent al Torrent dels Lledoners, xx es troba al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic com a Bé 
cultural d’interès local (BCIL), fitxa B132, essent objecte de protecció: 
- Composició en dos eixos verticals i geometria. 
- Posició dels sostres. 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
- Relleus i elements ornamentals d’ofici. 
- Cornises i coronaments. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors per a pintar la façana de color 
crema, sense ocupar la via pública, amb les següents condicions: 
 
 Es respectaran en qualsevol cas els objectes de protecció de la façana. 
 En cas de ser necessari el muntatge d’una  bastida o elements auxiliars a 

més de 3 metres d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 11.06.2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per pintar la façana de 
l’immoble ubicat al Torrent dels Lledoners, xx, sol·licitada pel senyor NPC, 
s’emet el següent 
 



 
 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de 
Canet de Mar, com a BCIL (fitxa B 132), essent-ne objecte de protecció els 
elements esmentats a l’informe tècnic de data 11.06.2012.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 

 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació 
sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques 
arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció 
relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
 (...) 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que l’obra projectada no afecta 
l’estructura de l’immoble, si bé es fa constar com a condició que caldrà respectar 
en qualsevol cas els objectes de protecció de la façana. 
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha manifestat que no caldrà ocupar la via 
pública en el transcurs de l’obra. 



 
 
 

 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 
 

RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Concedir  llicència d’obres al Sr. NPC, per a pintar la façana de color 
crema al Torrent dels Lledoners, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
 



 
 
 

12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS CARRER VGE. DEL 
CARME, xx, PER POSAR ENVÀ PLUVIAL SINTÈTIC SENSE GENERAR 
RESIDUS. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/ Vg. del 
Carme, xx,  en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per posar 
envà pluvial sintètic sense generar residus. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta d’un escrit i 
una fotografia que detalla la part de façana afectada per l’actuació i on 
s’especifica que no es generaran residus ni es muntarà cap bastida ja que es 
realitzaran les feines des del terrat amb pont penjant. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per a posar un envà pluvial, sense genera residus, en un tram de la 
façana oest de l’edifici situat al C/ Verge del Carme, xx, amb les següents 
condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de l’envà pluvial serà de color blanc o de la gama dels terrossos 

clars.”  
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 28 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 27.06.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per la col•locació d’un envà 
pluvial al carrer Verge del Carme, xx, sol·licitada per la comunitat de propietaris 
de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles. 
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 



 
 
 

domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa 
Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a 
una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de 
subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que 
s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració manifestant que no 
caldrà ocupar la via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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 dels informes tècnic i 
jurídic 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. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Vge. 
del Carme, xx, per a la col.locació d’un envà pluvial sintètic sense generar 
residus, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 254.08 € (dos-cents cinquanta-quatre euros amb 
vuit cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.26 € (cent deu 
euros amb vint-i-sís cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 127.04 € (cent vint-i-set euros amb quatre cèntims d’euro), a retornar 
un cop finalitzada l’obra i previ informe favorable dels tècnics municipals. 
 



 
 
 

13.- DEVOLUCIÓ FIANCES URBANISTIQUES OBRES URBANITZACIÓ 
SECTOR U-6 “PARES MISSIONERS” 
 
Vista la instància presentada en data 13 de juliol de 2011 pel senyor Pedro 
Javier Canal Garcia, en nom i representació de la mercantil MARTINSA-
FADESA S.A. mitjançant la qual sol·licita la devolució dels avals dipositats en 
data 17 de novembre de 2003, en concepte de fiança de les obres 
d’urbanització del sector U-6 “Pares Missioners”, la garantia del 12% del Pla 
Parcial del mateix sector i de la construcció d’edificis a la parcel.la 1 del sector. 
 
ATÈS que les obres han estat recepcionades per l’Ajuntament en data 27 de 
juliol de 2007 i finalitzat el termini de garantia, l’enginyera municipal i el tècnic 
de Medi Ambient ha emès en data 21 de novembre de 2011 informe favorable 
per poder procedir a la devolució de les fiances dipositades de les obres 
d’urbanització i la garantia del 12% del Pla Parcial.  
 
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de juliol de 2012 va 
aprovar la valoració de les obres dels treballs d’impermeabilització dels 
passatges interiors d’accés a la zona verda del sector, obres realitzades per la 
brigada municipal davant la dificultant de que la promotora executés els 
treballs, i per un import de 7.558,74 €. 
 
VIST l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 11 de febrer de 
2009, de la llicència de primera ocupació de 60 habitatges, aparcaments, locals 
i trasters dels edificis plurifamiliars a la parcel.la 1 de la zona U-6 “Pares 
Missioners”, quedant pendent de presentar el certificat de telecomunicacions 
per part de la Generalitat de Catalunya.  
 
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 dels informes tècnics i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
  
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 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, de conformitat 
amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar la devolució de les fiances depositada per la mercantil 
FADESA INMOBILIARIA S.A. en data 17 de novembre de 2003, avui 
MARTINSA-FADESA, S.A., i pels següents imports: 
 



 
 
 

 Fiança en concepte garantia del 12% del Pla Parcial del sector U-6 
“Pares Missioners” i per import de 75.202,22 € efectuada mitjançant aval 
bancari de Caixa de Sabadell número 27.706. 

 
 Fiança en concepte de garantia de les obres d’urbanització del sector U-

6 “Pares Missioners” i per import de 280.825,44 €, efectuada mitjançant 
aval bancari de Caixa de Sabadell número 23.705. 

 
SEGON.- Denegar la sol.licitud de devolució de fiança dipositada per a 
l’execució de les obres de construcció d’edificis a la parcel.la 1 del sector, per 
import de 75.930,50 €, fins a l’obtenció de la llicència de primera ocupació, i de 
fer efectiu l’import dels treballs efectuats per la brigada municipal per un import 
de set mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb setenta-quatre cèntims (7.558,74 
€). 
 
14.- APROVACIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL D’INSTAL·LACIÓ  
D’ESPECTACLES PÚBLICS I D’ACTIVITATS RECREATIVES PER A 
L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT CASA ROURA 
UBICADA A LA RIERA SANT DOMÈNEC NÚMERO 1 D’AQUEST MUNICIPI, 
AL PATI INTERIOR DE L’ESTABLIMENT. 
 
En data 12 d’abril de 2012, el senyor XCE en nom i representació de la societat 
ASIR RESTAURACIÓN, SL va presentar en el registre general de l’Ajuntament, 
una sol·licitud amb documentació annexa, per tal que li fos atorgada la llicència 
municipal per l’ampliació al pati interior de l’establiment, d’una activitat 
dedicada a un bar restaurant ubicada a la Riera Sant Domènec número 1 
d’aquesta localitat. 
 
D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, així com el Decret 112/2010 
de 31 d’agost, que la desplega, dita activitat es troba sotmesa al règim de 
llicència municipal d’establiments oberts al públic. 
 
En data  8 de maig de 2012, l’arquitecta tècnica municipal va emetre un 
informe el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 

Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigents 
(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors, es 
constata que la finca de referència està inclosa al sòl urbà i es troba limitada pels 
paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, subzona 1c “carrers 
comercials”, essent els usos admesos:  
 
- Residencial. En cap cas no es podran crear habitatges en planta baixa.  
- Comercial, magatzems i oficines. 
- Serveis i equipaments, excepte assistencial i funerari 
- A la Riera St. Domènech no s’admet l’ús de garatge. 
- Tallers amb limitació de molèsties.  

 



 
 
 

Per tant, pel que fa als usos admesos en aquesta zona, serà possible la 
instal·lació de l’activitat de referència. 
 
En qualsevol cas, indicar, que l’edifici esmentat està inclòs al Catàleg de 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, 
com a BCIN – Bé cultural d’interès nacional –, fitxa B101. 
 
Per altra banda, cal esmentar que el conjunt de la Riera Sant Domènech està 
inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic 
com a BPUA “Bé amb protecció urbanística ambiental”, essent objecte de 
protecció el paisatge urbà pel que fa a l’adopció de les regles de composició de 
façana definides en l’article 28 de la normativa urbanística de les normes 
subsidiàries de planejament. 
 
Finalment, recordar, que en el cas que s’instal·lin aparells d’aire condicionat, 
s’hauran de preveure i ubicar sempre dins del gàlib màxim de l’edificació i es 
situaran de tal manera que es minimitzi l’impacte visual, sense poder sobresortir 
del pla de cap façana de l’edifici. En tot cas caldrà assegurar la correcta recollida 
de l’aigua. No s’admetrà l’aparició en façana d’aquests aparells a no ser que 
formin part integrada en la solució de façana de l’immoble. 

 
En data 9.05.12, de conformitat amb l’article 101 del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, es va sol·licitar a la Policia Local  que emetés un 
informe sobre els aspectes de seguretat ciutadana i en relació amb les 
mesures a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i de les urbanes, 
respectivament, per la qual cosa, el sergent cap de la policia local, va emetre 
un informe en data 15 de maig, en el qual va manifestar el següent:  
 

“Que d’acord amb l’article 101, el projecte tècnic i la resta de documentació 
s’han de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals i , si 
s’escau, els de la Generalitat competent en les matèries següents: 
 
a) de Seguretat Ciutadana 
 
Que segons la: 
- Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protección de la Seguridad 

Ciutadana. 
- Llei Orgànica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y cuerpos de Seguridad. 
- Llei 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat –Mossos 

d’Esquadra. 
 
La Policia Local només se li reconeix la: 
“Participació en el manteniment de la Seguretat Ciutadana” 
“Funcions de Col·laboració” 
 
Malgrat tot, podem informar que no ens consta cap problemàtica de Seguretat 
Ciutadana a la zona. Tampoc es va tractar cap incident a la darrera Junta Local 
de Seguretat.  
 
b) En relació a les mesures a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i de 

les urbanes, respectivament: 
 



 
 
 

1. La Riera Sant Domènec és una via destinada als vinants, amb un horari 
d’obertura al trànsit de vehicles per a tasques de càrrega i descàrrega entre 
les 8 i les 12 hores del matí. També es preveu l’entrada i sortida de tres 
garatges privats a través del carrer Caldeta durant les 24 hores. L’accés des 
de la Riera Gavarra està limitat amb unes pilones automàtiques degudament 
regulades amb l’horari previst per a la càrrega i descàrrega. S’adjunta plànol 
de la zona. 

2. A prop de la Riera Sant Domènec esxisteixen zones de càrrega i descàrrega. 
 
 Riera Gavarra, 2 
 Balmes 2-4 

3. La Riera Sant Domènec té una amplada davant de l’immoble número 1 de 
17,50 metres. La resta de tram de la Riera té una amplada d’entre 17,75 i 
19,50 metres. 

4. A la part baixa de la Riera es preveu un aparcament per al servei de taxi del 
municipi. 

 
S’adjunta reportatge fotogràfic 
 
Per tant, de moment i amb la informació de que es disposa, la Policia Local no 
creu necessari aplicar mesures noves en quan a l’àmbit de les vies urbanes. 
 
Tanmateix, informar que l’activitat de restauració en aquest indret funciona des 
de fa més de 25 anys.” 
 

En compliment de l’article 23 del Decret 112/2010 de 21 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’expedient 
es va sotmetre a tràmit d’informació pública i veïnal de 20 i 10 dies 
respectivament, publicant-se també al butlletí oficial de la província, havent-se 
presentat uns escrits d’al·legacions, els quals han estat informats per 
l’enginyera municipal, informe en el qual ha manifestat el següent: 
 

“Escrit de la Sra. BAC: en aquest escrit es manifesta que està d’acord amb la 
concessió de la llicència sol·licitada, sempre i quan es protegeixi el descans 
nocturn dels veïns. 
 
Un dels objectius de l’administració mitjançant la sol·licitud de llicència municipal 
és precisament la de vetllar perquè es compleixi la normativa vigent de les 
diferents activitats que es volen implantar en un municipi. Per tant, no es 
concedirà l’esmentada llicència en tant no es compleixi la normativa que li apliqui 
a l’activitat, entre elles la que fa referència a sorolls, i es vetllarà perquè es 
continuï complint una vegada implantada l’activitat.  
 
Considerant les característiques tècniques presentades al projecte, i juntament 
amb el compliment de les mesures correctores que es proposen per part de la 
tècnica sotasignant, s’ha d’entendre que l’activitat és susceptible de complir tota 
la normativa. Conseqüentment, s’ha d’entendre que les inquietuds de la Sra. 
BAC han de restar resoltes. 
 
En qualsevol cas, es considera d’interès que es manifesti a la Sra. BAC que si al 
llarg del desenvolupament normal de l’activitat observa irregularitats o li provoca 
molèsties que permetin suposar que s’incompleix alguna normativa ho faci saber 



 
 
 

a aquest Ajuntament per a demanar al titular de l’activitat que faci els ajustos 
escaients.  
 
Escrit de la Sra. NR, el Sr. JP, la Sra. CR, el Sr. PC, la Sra. NA i el Sr. JAO: en 
aquest escrit es manifesta la seva oposició a la concessió de la llicència 
sol·licitada, en base a un històric de molèsties per soroll que aquesta activitat els 
hi ha ocasionat anteriorment. 
 
En primer lloc, esmentar que justament un dels objectius de l’administració 
mitjançant la sol·licitud de llicència municipal és precisament la de vetllar perquè 
es compleixi la normativa vigent de les diferents activitats que es volen implantar 
en un municipi. Per tant, no es concedirà l’esmentada llicència en tant no es 
compleixi la normativa que li apliqui a l’activitat, entre elles la que fa referència a 
sorolls, i es vetllarà perquè es continuï complint una vegada implantada 
l’activitat.  
Considerant les característiques tècniques presentades al projecte, i juntament 
amb el compliment de les mesures correctores que es proposen per part de la 
tècnica sotasignant, s’ha d’entendre que l’activitat és susceptible de complir tota 
la normativa. 
 
No obstant, degut als antecedents per sorolls de l’activitat, l’activitat que es 
preveu autoritzar consisteix únicament en la de servei de restaurant, de manera 
que no s’autoritzarà en cap cas la realització d’activitats musicals ni similars en 
el pati, així com es limitarà el seu horari màxim d’ús, segons l’ordenança de 
terrasses vigent. Així mateix es preveu fer un seguiment regular de l’activitat per 
assegurar que es compleixin les condicions de llicència, incloent, si s’escau, la 
realització de mesures acústiques preventives, i controls policials regulars. 
 
En qualsevol cas, es considera d’interès que es manifesti als interessats que si 
al llarg del desenvolupament normal de l’activitat observen irregularitats que 
permetin suposar que s’incompleix alguna normativa ho faci saber a aquest 
Ajuntament per a demanar al titular de l’activitat que faci els ajustos escaients. “ 

 
En data 25.06.12, l’enginyera municipal emet informe en el que manifesta que 
s’hi observen una sèrie d’extrems que haurien de solventar-se el més aviat 
possible, per la qual cosa en data 02.07.12 mitjançant escrit de l’ajuntament es 
requerí a la societat ASIR RESTAURACIÓN, SL per tal que en el termini de 10 
dies solventés les deficiències manifestades per l’enginyera municipal en el seu 
informe. 
 
En data 28.06.12, el senyor XC, en nom i representació de la societat ASIR 
RESTAURACIÓN, SL entrà uns escrits registrats d’entrada amb els números 
2790 i 2791, els quals han estat informats per l’enginyera municipal en data 10 
de juliol d’enguany, en el qual manifesta que l’activitat es susceptible de poder 
acomplir amb les condicions establertes en la legislació vigent, i amb l’adopció 
de les mesures correctores proposades per ella mateixa, i les establertes en el 
projecte aportat per l’interessat. 
 
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 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora Beneta 
Amargant i desestimar els escrits d’al·legacions presentats pels senyors JP, 
PC JAO, NR, CR i NA en el període d’informació pública i veïnal en base als 
arguments transcrits en el cos d’aquesta resolució, tot comunicant-los-hi que si 
al llarg del desenvolupament normal de l’activitat s’observen irregularitats que 
permetin suposar que s’incompleix alguna normativa ho facin saber a aquest 
Ajuntament per a demanar al titular de l’activitat que faci els ajustos escaients. 
 
Així mateix es preveu fer un seguiment regular de l’activitat per assegurar que 
es compleixin les condicions de llicència incloent, si s’escau, la realització de 
mesures acústiques preventives, i controls policials regulars. 
 
SEGON.- Concedir a la societat ASIR RESTAURACIÓN, SL  la llicència 
municipal d’instal·lació  d’espectacles públics i d’activitats recreatives per a 
l’exercici de l’activitat d’ampliació de l’activitat de bar-restaurant al pati interior 
de l’establiment que es troba ubicat a la Riera Sant Domènec número 1 
d’aquesta localitat. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les 
següents determinacions: 
 
Les del projecte tècnic signat pel col·legiat núm. 32890/1 del COAC, de data 
abril de 2012, de les quals se’n detallen, entre d’altres, les següents: 
 

1. L’accés a l’activitat es realitza a través d’una rampa per a 
l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 

2. El pati constitueix un espai exterior segur per sí mateix. 
3. S’instal·laran limitadors de potència sonora als aparells de fil 

musical. 
 

Les proposades per l’enginyera municipal: 
 

4. Senyalització dels recorreguts d’evacuació cap a la via pública 
amb rètols reglamentaris. 

5. Complimentació del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries al mateix. 

6. L’aforament màxim del pati serà de 144 persones havent d’existir 
un rètol a l’entrada de l’establiment que ho indiqui. 

7. L’horari màxim d’ús del pati serà el que estableix l’ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari 
auxiliar a Canet de Mar. 

8. Es disposarà permanentment de passadissos lliures d’obstacles 
de 0,80 metres entre taules i de 1,20 metres en els espais que 
serveixin com a recorreguts d’evacuació principals fins la sortida 
a la via pública. 



 
 
 

9. Compliment del document bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 
10. Compliment de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 

la contaminació acústica, i el reglament que la desenvolupa. 
11. El titular de la llicència serà responsable d’advertir al públic 

assistent dels possibles incompliments dels seus deures cívics, 
tals com la producció de sorolls. 

12. Es col·locaran rètols de “Respecteu el descans dels veïns”, o 
similars, en diferents punts del pati. 

13. Les taules i cadires disposaran de topalls de plàstic o goma en 
les seves potes que ajudin a esmorteir el soroll que provoca el 
seu arrossegament o manipulació. 

14. Es tindrà una tolerància màxima de 30 minuts per a la recollida i 
neteja de la zona ocupada del pati interior. 

15. Simultàniament amb la petició de l’acta de comprovació s’hauran 
d’acompanyar els següents documents: 
 

- Certificat de que els valors acústics generats per l’activitat es 
troben dintre dels límits admissibles, signat per tècnic competent. 

- Certificat Final conforme l’activitat s’ajusta al projecte d’ampliació 
aprovat i s’han adoptat TOTES i CADASCUNA de les mesures 
correctores imposades, signat per tècnic competent. 

 
QUART.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a l’adopció 
de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als informes 
tècnics municipals i a les disposicions normatives d’aplicació, en els termes 
següents: 
 

a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en relació 
als límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat sense 
incidència ambiental. 

b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: 
Sembla complimentar-se la normativa vigent.  

c) En matèria de prevenció d’incendis: S’ha de complimentar el 
Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació. A la documentació 
aportada s’aporten diverses justificacions. Cal també complimentar la 
llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i el 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades 
aportades en el projecte tècnic, l’activitat és susceptible d’adaptar-se a 
la normativa vigent sobre condicions de seguretat que han de reunir 
els locals de treball segons les disposicions mínimes exigides a la llei 
31/1995 de 8 de novembre. 

e) En relació a les condicions acústiques: No s’haurien d’alterar 
globalment les existents a la zona, tot i que caldrà fer-ne un control 
específic. Cal que es complimenti la Llei 16/2002 de 28 de juny de 



 
 
 

protecció contra la contaminació acústica i demés disposicions 
concordants. 

f) En relació a la contaminació lumínica: Caldrà acomplir amb la 
Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i demés 
disposicions que la desenvolupin. 

g) En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es 
puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi dels recursos naturals: 
D’acord amb la documentació presentada l’activitat en qüestió és 
susceptible de no generar cap alteració notable, i es vetllarà per la 
conciliació de la vida veïnal. 

h) En relació a la bona gestió dels residus generats: L’activitat no genera 
residus industrials.  

i)  En quan als sistemes de control a què es sotmet l’exercici de l’activitat, 
per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu funcionament a 
les determinacions legals i les fixades a través de la llicència 
municipal: la normativa fixa la necessitat de realitzar un control 
periòdic cada quatre anys comptats a partir de la data de l’atorgament 
de la llicència. 

j) En quan a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que 
es preveu instal·lar: No es preveu la instal·lació de maquinària. 

k) En quan a les determinacions específiques establertes per la 
normativa sectorial aplicable a l’activitat: Llei 11/2009 de 6 de juliol de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, Llei 15/1983 de 14 de juliol de la higiene i el control 
alimentaris, i Decret 143/1986 de 10 d’abril sobre desplegament 
reglamentari de la Llei 15/1983. 

l) En relació a l’adaptació del local proposada: D’acord amb l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de data 8 de maig de 2012 l’activitat és 
admissible segons l’establert a les vigents Normes Subsidiàries del 
municipi, amb la salvetat apuntada pel que fa a la protecció de l’edifici 
on s’enclava.  

m) Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: El pati ha de ser 
adaptat. 

 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 
 
SISÈ.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut l’acta de control inicial favorable. 
 
SETÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna en el termini de 3 mesos, la qual 
es realitzarà en el termini màxim de 20 dies des de la seva petició. A la 
sol·licitud s’acompanyarà amb la documentació indicada a la mesura correctora 
número 15 del punt tercer d’aquest acord. 
 



 
 
 

VUITÈ.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present 
expedient núm. 21/2012, i fixar l’import de la dita liquidació en 829,58 
euros. 
 
15.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 18 AL 22 DE JUNY DE 2012 
 
Núm. Data Resum 

774 25/06/2012 Incoació expedients trànsit 
775 25/06/2012 Imposició sanció persones físiques 
776 25/06/2012 Pagament a justificar 
777 25/06/2012 Baixa d'ofici 
778 25/06/2012 Sol·licitud ajuts bancs i papereres 
779 26/06/2012 Compareixença RCA núm. 116/2012-3 interposat pel Sr. J. G.P. 
780 26/06/2012 Baixa d'ofici 
781 26/06/2012 Concessió de nínxol 
782 26/06/2012 Subvenció nominativa Unió de botiguers 
783 26/06/2012 Subvenció nominativa Associació de venedors Plaça Mercat 
784 26/06/2012 Aprovació trienni J.A.S. 
785 26/06/2012 Aprovació trienni Sra. I.G.I. 
786 26/06/2012 Aprovació nòmina mes de juny 
787 27/06/2012 Baixes de padró 
788 27/06/2012 Anul·lació baixes 
789 27/06/2012 Terrassa d'estiu Pica Pica 
790 28/06/2012 Baixes Consell d'Empadronament 
791 28/06/2012 Anul·lació baixes Consell d'Empadronament 
792 28/06/2012 Autorització baixada de foc Nit Màgica 
793 28/06/2012 Requeriment certificats d'Hisenda i seguretat social i fiança contracte 

redacció POUM 
 
16.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


