
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 DE SETEMBRE 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: 20.45 hores 
Hora que acaba: 21.45 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 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

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 06.09.12 
2) Imposició sanció als concessionaris de la concessió demanial per a 

l’explotació del quiosc de la plaça Universitat 
3) Concessió llicència d’obres majors per a l’adequació d’una nau industrial per 

destinar-la a ús comercial a la riera d’en Misser, xx 
4) Devolució imports dipositats de sol·licitud de llicència d’obres al C/ Josep 

Pla, xx 
5) Relació de decrets des del dia 27 al 31 d’agost de 2012 
6) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 



 

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 06.09.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 6 de setembre 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.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ ALS CONCESSIONARIS DE LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC UBICAT A LA PLAÇA 
UNIVERSITAT  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010, va 
acordar adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de 
Canet de Mar al senyor LMA i la Sra. MCLL. 
 
Atès que l’anterior concessió es va formalitzar en document administratiu en 
data 6 d’abril de 2010. 
 
Atès que en el pacte tercer de l’anterior document administratiu es disposa que: 
 

“El Sr. JLMA i la Sra. MCLL es comprometen a abonar el cànon de la 
concessió, d’acord amb la seva oferta, que són 6.000 euros anuals que 
hauran de satisfer, en aquest cas, repartit entre els 12 mesos de l’any, 
essent pagador entre els dies 1 i 7 de cada mes. Aquest cànon serà revisat 
cada any i actualitzat en un import equivalent a l’índex de preus al consum 
estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística” 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juliol de 2012 va 
acordar declarar la manca de pagament per part del concessionari del quiosc 
per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de 
Mar, del cànon corresponent als mesos de març a juliol de 2012, resultant un 
deute total amb l’Administració de 2.638,92 € i en virtut de la infracció comesa 
proposar que es declari l’extinció de la concessió demanial per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de 
Canet de Mar, atorgada als Srs. LMA i MCLL, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010, per la manca de 
pagament del cànon de la concessió corresponent als mesos de març a juliol de 
2012, tot atorgant un tràmit d’audiència de 15 dies als interessats. 
 
Atès que en data 17 d’agost de 2012 els interessats van presentar un escrit 
d’al·legacions justificant que la manca de pagament del cànon durant 5 mesos 
es devia a problemes econòmics derivats de la inversió realitzada. 
 
Atès que el concessionari assumeix la concessió al seu risc i ventura, i el tenir 
problemes econòmics no desvirtua el fet que s’ha comès una infracció que l’art. 



 

 
 

100.f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques (LPAP) tipifica com a causa d’extinció de la 
concessió. 
 
Atès que a dia d’avui el concessionari no ha liquidat el cànon corresponent al 
mes de setembre de 2012, la qual cosa, com ja s’ha dit, és motiu d’extinció de 
la concessió segons disposa l’art. 100.f) LPAP. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal de data 13 de 
setembre de 2012, que es transcriu a continuació: 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 

 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu al deute pendent dels concessionaris de l’ús privatiu per a 
l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça 
Universitat de Canet de Mar.  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 18 de març de 2010, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar 
definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la 
venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al senyor 
LMA i la Sra. MCLL. 
 
Atès la manca de pagament reiterada pels concessionaris, en sessió 30 de juliol 
de 2012 va acordar declarar la manca de pagament, i en virtut de la infracció 
comesa proposar que es declari l’extinció de la concessió demanial, tot atorgant 
un termini d’audiència de 15 dies als interessats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 72.1 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació, estableix que les quantitats les quantitats 
degudes acrediten interès de demora des de l'inici del període executiu fins a la 
data del seu ingrés. 
 
CONCLUSIONS  
 
En relació a l’anterior, i un cop revistats els pagaments efectuats fins a dia d’avui 
pels concessionaris de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la venda 
de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, el deute total a 
reclamar als concessionaris corresponents al cànon deixat de satisfer amb els 
seus corresponents interessos es de 659,84 €, segons el càlcul següent: 
 



 

 
 

5,00% 5,00% 5,00%
Data Dates Dies Interessos Interessos Interessos Total Total

Pagament Contracte Pagament Fraccionament 2010 2011 2012 Interessos PAGAR

Maig 500,00 € 07/05/2010 11/05/2010 4 0,27 €        -  €          -  €          0,27 €           0,27 €           
Juny 500,00 € 04/06/2010 04/06/2010 0 -  €          -  €          -  €          -  €             -  €             
Juliol 500,00 € 07/07/2010 12/07/2010 5 0,34 €        -  €          -  €          0,34 €           0,34 €           
Agost 500,00 € 07/08/2010 16/08/2010 9 0,62 €        -  €          -  €          0,62 €           0,62 €           
Septembre 500,00 € 07/09/2010 13/09/2010 6 0,41 €        -  €          -  €          0,41 €           0,41 €           
Octubre 500,00 € 07/10/2010 25/10/2010 18 1,23 €        -  €          -  €          1,23 €           1,23 €           
Novembre 500,00 € 07/11/2010 13/12/2010 36 2,47 €        -  €          -  €          2,47 €           2,47 €           
Desembre 500,00 € 07/12/2010 14/02/2011 69 1,64 €        3,08 €        -  €          4,73 €           4,73 €           

Gener 500,00 € 07/01/2011 12/04/2011 95 -  €          6,51 €        -  €          6,51 €           6,51 €           
Febrer 500,00 € 07/02/2011 12/04/2011 64 -  €          4,38 €        -  €          4,38 €           4,38 €           
Març 500,00 € 07/03/2011 03/05/2011 57 -  €          3,90 €        -  €          3,90 €           3,90 €           
Abril 519,00 € 07/04/2011 21/06/2011 75 -  €          5,33 €        -  €          5,33 €           5,33 €           
Maig 519,00 € 07/05/2011 27/07/2011 81 -  €          5,76 €        -  €          5,76 €           5,76 €           
Juny 519,00 € 07/06/2011 08/08/2011 62 -  €          4,41 €        -  €          4,41 €           4,41 €           
Juliol 519,00 € 07/07/2011 26/08/2011 50 -  €          3,55 €        -  €          3,55 €           3,55 €           
Agost 519,00 € 07/08/2011 19/09/2011 43 -  €          3,06 €        -  €          3,06 €           3,06 €           
Septembre 519,00 € 07/09/2011 24/10/2011 47 -  €          3,34 €        -  €          3,34 €           3,34 €           
Octubre 519,00 € 07/10/2011 28/12/2011 82 -  €          5,83 €        -  €          5,83 €           5,83 €           
Novembre 519,00 € 07/11/2011 23/01/2012 77 -  €          3,84 €        1,64 €        5,47 €           5,47 €           
Desembre 519,00 € 07/12/2011 23/04/2012 138 -  €          1,71 €        8,10 €        9,81 €           9,81 €           

Gener 519,00 € 07/01/2012 28/05/2012 142 -  €          -  €          10,10 €     10,10 €        10,10 €         
Febrer 519,00 € 07/02/2012 02/07/2012 146 -  €          -  €          10,38 €     10,38 €        10,38 €         
Març 519,00 € 07/03/2012 07/08/2012 153 -  €          -  €          10,88 €     10,88 €        10,88 €         
Abril 529,98 € 07/04/2012 08/08/2012 123 -  €          -  €          8,93 €        8,93 €           8,93 €           
Maig 529,98 € 07/05/2012 13/08/2012 98 -  €          -  €          7,11 €        7,11 €           7,11 €           
Juny 529,98 € 07/06/2012 16/08/2012 70 -  €          -  €          5,08 €        5,08 €           5,08 €           
Juliol 529,98 € 07/07/2012 16/08/2012 40 -  €          -  €          2,90 €        2,90 €           2,90 €           
Agost 529,98 € 07/08/2012 12/09/2012 36 -  €          -  €          2,61 €        2,61 €           2,61 €           
Septembre 529,98 € 07/09/2012 13/09/2012 6 -  €          -  €          0,44 €        0,44 €           530,42 €      

129,86 €      659,84 €      
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Atès que la clàusula XIII del Plec de clàusules per a l’explotació del servei de 
quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat tipifica 
com a infracció greu la manca d’ingrés del cànon. 
 
Atès que la clàusula XIV d’aquest mateix plec de clàusules sanciona les 
infraccions greus amb una penalització de 601 a 1.200 euros. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pels Srs. LMA i MCLL, ja 
que tot i haver liquidat el cànon corresponent als mesos de març a agost de 
2012, no han liquidat el corresponent al mes de setembre d’aquest mateix any, 
el qual s’ha de satisfer entre els dies 1 a 7 del mes en qüestió. 
 
SEGON.- Imposar una multa de 601 euros als concessionaris de l’ús privatiu 
per a l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la 
plaça Universitat de Canet de Mar adjudicada als Srs. LMA i MCLL, en data 18 
de març de 2010, per no haver pagat el cànon corresponent al mes de 
setembre de 2012, incompliment tipificat com a falta greu d’acord amb la 
clàusula XIII del plec de clàusules que regeix aquesta concessió. 
 
TERCER.- Reclamar als concessionaris el pagament de 659,84 €, 
corresponents al cànon deixat de satisfer amb els seus corresponents 
interessos. 



 

 
 

 
QUART.- Advertir els concessionaris que un futur incompliment de les 
condicions contractuals de la concessió serà motiu d’extinció d’aquesta 
concessió, d’acord amb l’art. 100.f) LPAP. 
 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A L’ADEQUACIÓ 
D’UNA NAU INDUSTRIAL PER DESTINAR-LA A ÚS COMERCIAL A LA 
RIERA D’EN MISSER NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada per la mercantil COALIMENT GRANOLLERS 
S.A., en nom i representació d’ella mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a l’adequació d’una nau industrial per destinar-la a ús comercial a la 
Riera d’en Misser número XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 13 de juny d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata  que s’aporta projecte 
referent a les adequacions interiors d’una nau industrial situada a la Riera d’en 
Misser núm. 1 que correspon a la parcel·la 21 del sector U7 “Industrial” de Canet 
de Mar. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents així com el Pla 
Parcial del Sector U7 “Industrial”, es constata que la finca de referència està 
qualificada amb la clau G IV corresponent a la indústria aïllada. L’objecte del 
projecte és adequar interiorment la nau més gran de les 5 naus ubicades a la 
parcel·la per poder destinar-la a una activitat comercial de venda a l’engròs, el 
projecte preveu modificar el tancament de façana amb la creació de noves 
obertures. 
 
Per al compliment de l’exigència de places d’aparcament, el projecte estableix 
que existeixen 52 places d’aparcament que no queden dibuixades als plànols 
aportats, pel que s’entén que es respectaran les places creades per l’obra de 
construcció de la nau en la qual s’intervé. En cas contrari serà necessari justificar 
aquest punt. 
 
El projecte acompleix amb els paràmetres urbanístics d’aplicació, pel que 
s’informa favorablement la documentació. Cal deixar constància que el projecte 
està vinculat a l’activitat comercial projectada als afectes pertinents”. 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 d’agost d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades, en data 25.05.2012, per la mercantil COALIMENT 
GRANOLLERS, SA, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a 
l’adequació interior d’una nau industrial a la Riera d’en Misser, xx, de Canet de 
Mar, per destinar-la a ús comercial, d’acord amb el projecte d’execució redactat 
per l’enginyer industrial Xavier Riera Canadell (visat núm. G-80029 de 
24.05.2012), s’emet el següent 
 



 

 
 

INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part 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. 117 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. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a 
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 13.06.12. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties 
legals. 
 
Pel que fa la taxa per ocupació de la via pública, consta a l’expedient que 
declarat per escrit que no caldrà ocupar la via pública en el transcurs de les 
obres.  
 
Cinquè.- A l’expedient de referència es projecta l’adequació interior d’una nau 
industrial per donar-li un ús comercial, la qual queda subjecta a la regulació de la 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCAA) i, en conseqüència, a la presentació d’una comunicació amb projecte 
(Annex III.1).  
 
L’article 77 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), fa referència a la llicència 
d’edificació per a usos i activitats determinades.  
 
Per tal d’evitar la concessió d’una llicència d’obres per a l’adequació d’una 
instal·lació que pogués arribar a incomplir la normativa sectorial ambiental, amb 
els consegüents perjudicis tant per a l’interès públic com per als promotors dels 
projectes, l’apartat 4 d’aquest article estableix el següent: 
 
“4. En cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat.” 

 
Tanmateix, l’article 52.1 de la LPCAA estableix que la comunicació s’ha de 
formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals 
han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent i també per la 
resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament 
reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat. 
 



 

 
 

L’apartat 2 del mateix article estableix que si es vol utilitzar per a un ús concret 
edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ 
favorable de compatibilitat urbanística de l’ajuntament. En el cas present, per a 
l’emissió de l’informe de compatibilitat calia obtenir, d’acord amb l’informe tècnic 
de data 7.06.2012, l’informe favorable dels Serveis territorials de Carreteres, atès 
que l’activitat projectada es troba dins la zona d’afectació respecte l’autopista C-
32. 
 
Aquest informe ha estat emès, en sentit favorable, pels Serveis territorials en 
data 6.08.2012. 
 
En virtut de tot això, i a la vista de l’informe favorable de l’arquitecta municipal, la 
funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió de llicència 
sol·licitada.”  
 

RESULTANT que s’han complerts 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 117 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució 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, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil COALIMENT 
GRANOLLERS S.A. per a l’adequació d’una nau industrial per destinar-la a ús 
comercial a la Riera d’en Misser número XX, d’acord al projecte d’execució 
redactat per l’enginyer industrial XRC, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern 
Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit mil quatre-cents euros (8.400,00 €) i  per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent setanta-cinc euros amb vint-i-un 
cèntims (175,91).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de quatre mil dos-cents 
(4.200,00 €) i dels residus de construcció per import de dos-cents quaranta-sis 
euros amb noranta-cinc euros (246,95 €). Aquestes fiances es retornaran en el 



 

 
 

moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver 
dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de 
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació 
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa les ordenances 
vigents. 
 
4.- DEVOLUCIÓ IMPORTS DIPOSITATS DE SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OBRES AL CARRER JOSEP PLA NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor VJC en data 24 de juliol de 2012, amb 
la qual sol·licita la devolució dels imports dipositats en relació a la sol·licitud del 
permís d’obres menors per a la construcció d’una pèrgola d’accés a la Masia 
Can Gofau, entre la finca del carrer Josep Pla número xx i la finca de Can 
Gofau, degut a la incompatibilitat del projecte presentat amb els esmenes 
demanades per a l’obtenció de la llicència d’obres. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 9 d’agost d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 

“Vist l’escrit presentat pel senyor VJC en el qual sol·licita el retorn de les 
quantitats abonades en concepte d’ICIO, així com de les fiances dipositades, puix 
que les obres de construcció d’una pèrgola d’accés a la masia Can Gofau no es 
duran a terme, la tècnica que subscriu en considera el següent: 
 
Pel que fa el retorn de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 
l’article 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’any 2010 estableix el següent: 
 
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal 
indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi 
l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagin obtingut o no 
les esmentades llicències, sempre que la seva expedició correspongui a 
l’Ajuntament. 
 
Atès que no es donarà el fet imposable de l’impost, procedeix el retorn de la 
quantitat abonada amb aquest concepte: 
 
Pel que fa el retorn de les taxes de tramitació, procedeix el retorn del 20%, atès 
el que s’estableix a l’epígraf 10 de l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la 
Taxa per la prestació de serveis urbanístics estableix el següent: 
 
En el cas que la persona sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la 
concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 80% de les 
fixades a l’article 7è sempre que s’hagi iniciat efectivament la seva tramitació. 
S’entendrà iniciada efectivament la tramitació quan la persona sol·licitant hagi 
rebut qualsevol notificació respecte de l’expedient. No es meritarà la taxa en les 
supòsits de desistiment previ a l’inici de la tramitació efectiva. Un cop concedida 



 

 
 

la llicència la taxa s’haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan la persona 
interessada desisteixi d’aquesta. 
 
Així mateix, procedeix el retorn de les garanties dipositades. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre el 
retorn de les quantitats següents: 
 
 ICIO: ....................................................................... 1.170,40 € 
 Taxes urbanístiques de tramitació: ............................ 35,182  € 
 Fiança per residus de la construcció: ......................... 150,00 € 
 Garantia pels valors urbanístics en risc: ..................... 497,24 € 

 
RESULTANT que s’han complerts 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 l’adopció d’aquesta resolució 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, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Disposar la devolució dels imports dipositats pel senyor VJC en 
relació a la sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una pèrgola al 
carrer Josep Pla número xx, i pels següents conceptes: 
 
 ICIO: ............................................................... 1.170,40 € 
 Taxes urbanístiques de tramitació: ................... 35,182  € 
 Fiança per residus de la construcció: ................ 150,00 € 
 Garantia pels valors urbanístics en risc: ............ 497,24 € 
 
SEGON.- Donar trasllat a Intervenció del present acord. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 16 DE JULIOL FINS AL DIA 24 
D’AGOST DE 2012 
 

Núm. Data Resum 
992 27/08/2012 Baixes d'ofici 
993 27/08/2012 Baixes d'ofici 
994 27/08/2012 Baixes d'ofici 
995 27/08/2012 Baixes d'ofici 
996 27/08/2012 Baixes d'ofici 
997 27/08/2012 Aprovació serveis extraordinaris mes d'agost 
998 28/08/2012 Concessió nínxol 
999 28/08/2012 Contractació jardiner mes de setembre 

1000 29/08/2012 Aprovació trienni ECM 



 

 
 

Núm. Data Resum 
1001 29/08/2012 Aprovació trienni Sr. DCF 
1002 29/08/2012 Aprovació trienni Sra. CEF 
1003 29/08/2012 Aprovació trienni Sra. NCL 
1004 29/08/2012 Aprovació trienni Sr. PGG 
1005 29/08/2012 Aprovació trienni Sr. CCS 
1006 29/08/2012 Aprovació trienni Sra. JGC 
1007 29/08/2012 Aprovació nòmina mes d'agost 
1008 30/08/2012 Baixa mercat setmanal RMM 
1009 30/08/2012 Manament de pagament a justificar 
1010 30/08/2012 Baixa plaça mercat DM 
1011 31/08/2012 Canvi nom nínxol 
1012 31/08/2012 Autorització festival prop de la Creu 
1013 31/08/2012 Ampliació termini tancament solar 

 
6.- 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 21.45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


