
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE JUNY 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 07.06.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació fraccionament cànon municipal 2012 guingueta número xx 
4) Aprovació bonificació del 5% de la taxa d’escombraries per a l’any 2012 de 

diversos ciutadans per haver demostrat les 12 entrades a la deixalleria 
durant l’any 2011 

5) Aprovació addenda conveni amb el Castell de Santa Florentina per al 
festival de música clàssica 

6) Aprovació modificació conveni d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 
m2 corresponent als sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, en el sentit de canviar l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i 
modificar el pacte setè on es regulen les despeses 



 
 
 

7) Aprovació conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum 
8) Aprovació concessió llicència d’extinció de divisió horitzontal i d’agrupació i 

segregació de les finques ubicades a la Rda. Dr. Anglès xx i Av. Dr. Marià 
Serra, xx 

9) Aprovació concessió llicència d’obres per a la recuperació i la reconstrucció 
de cobertes a magatzem i porxo de la finca de can Dr. Manresa 

10) Relació de decrets des del dia 28 de maig a l’1 de juny de 2012 
11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 07.06.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 7 de juny 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 14 de juny de 2012, de l’Ajuntament 
per import de 16.489,21 €,  corresponent a la relació F/2012/18 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 i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 14 de juny  de 2012, per 
import de 16.489,21 €, corresponent a la relació F/2012/18 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.- APROVACIO FRACCIONAMENT CANON MUNICIPAL 2012 GUNGUETA 
NÚM. xx 
 



 
 
 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de desembre 
de 2011, va acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la 
guingueta núm. xx de la platja de Canet de Mar, a favor del Sr. MLE, pel preu 
cert i global de 12.021.-€ per temporada. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de maig d’enguany va acordar, 
entre d’altres, augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 
xx en 288,50.-€, equivalent a l’augment del 2,4% que ha experimentat l’ IPC en 
el darrer any, essent el cànon a liquidar l’any 2012 de 12.309,50.-€. 
 
Vista la instància presentada en data 31 de maig d’enguany pel Sr. MLE, on 
sol.licita el fraccionament del pagament del cànon de la guingueta núm. xx en 
tres fraccionaments. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal, el contingut del qual 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 fraccionament en el pagament del cànon de la concessió de 
l’explotació de la guingueta de temporada núm. xx de la platja de Canet de Mar.  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 17 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar incoar 
l’expedient d’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de 
temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014. 
 
En data 14 d’abril de 2011 la Junta de Govern Local va acordar entre d’altres, 
atorgar l’autorització per a l’explotació de la guingueta num. xx a l’empresa Vam 
Group Eleven, S.L., pel preu cert i global de 12.021.-€. 
 
En data 10 d’octubre i 7 de novembre de 2011, el Sr. ML extremera en 
representació de Vam Group Eleven S.L., va sol·licitar autorització municipal per 
formalitzar la cessió de les guinguetes 3 i 5 a favor seu com a persona física, 
aportant tota la documentació requerida per aquest ajuntament al respecte. 
 
En data 15 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va acordar autoritzar 
la cessió de l’explotació de la guingueta núm. xx de la platja de Canet de Mar a 
favor del Sr. MLE pel preu cert i global de 12.021.-€ per temporada. 
 
En data 17 de maig de 2012 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. xx en 288,50.-
€, equivalent a l’augment del 2,4% que ha experimentat l’IPC i aprovar la 



 
 
 

corresponent liquidació complementària per aquest import, essent l’import total 
del cànon a liquidar de 12.309,50.-€. 
 
En data 31 de maig d’enguany el Sr. MLE va sol·licitar el fraccionament del 
pagament del cànon de la guingueta núm. xx en 3 pagaments, proposant les 
següents dates per fer-lo efectiu: 15 de juny primer pagament, 15 d’agost, segon 
pagament i 30 de setembre tercer pagament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de Recaptació, estableix: 
 
“Article 44. Aplaçament i fraccionament del pagament. 
1. L’Administració podrà a sol·licitud de l’obligat aplaçar o fraccionar el pagament 
de les deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003. de 
17 de desembre, General Tributaria. 
2. Seran aplaçables o fraccionables tots els deutes tributàries i altres de 
naturalesa pública la titularitat correspongui a la hisenda pública, llevat de 
les excepcions previstes en les lleis. 
....” 
 
“Article 53. Càlcul d’interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
... 
2. En el cas de concessió del fraccionament, es calcularan interessos de demora 
per cada fracció del deute.” 
 
L’article 82.2 La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, estableix: 
 
“2. Es pot dispensar totalment o parcialment l'obligat tributari de la constitució de 
les garanties a què es refereix l'apartat anterior en els casos següents: 
 
a. Quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la 
normativa tributària. Aquesta excepció es pot limitar a sol · licituds formulades en 
determinades fases del procediment de recaptació 
...” 
 
CONCLUSIONS  
 
Atès l’establert a l’article 44 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació, que permet a sol·licitud de 
l’interessat, fraccionar els deutes de naturalesa pública. 
 
Atès que en cas de concessió de fraccionament, es calcularan interessos de 
demora per a cada fracció del deute, i en conseqüència, el càlcul a satisfer es el 
següent: 
 

5,00% 

Import 

Data 

Fraccionament 

Dates Dies 

Interessos 

Total a 

Pagament Fraccionament Fraccionament Pagar 



 
 
 

12.309,50 € 15/06/2012 4.103,17 € 15/06/2012 0 0,00 € 4.103,17 € 

4.103,17 € 15/08/2012 61 34,76 € 4.137,93 € 

4.103,17 € 30/09/2012 107 60,98 € 4.164,14 € 

Total 12.309,50 € Total 95,74 € 
 
Atès l’article 82.2 de la Llei General tributaria, estableix, la possibilitat de 
dispensar de la constitució de garantia, en els casos de quanties inferiors a la 
que fixi una normativa tributaria, i atès que l’Agència Tributaria dispensa de la 
constitució de garantia, en els casos de quanties inferiors a 18.000 €, i en 
conseqüència, el fraccionament no restaria condicionat a que l’interessat presenti 
davant d’aquest Ajuntament cap tipus d’aval bancari en la forma legalment 
establerta o qualsevol altra de les garanties previstes en la normativa aplicable. 
 
Informo FAVORABLEMENT a la concessió de fraccionament en el següents 
termes: 
 
 Quota 1 - 15/06/2012 - 4.103,17 € (Inclou interessos de demora). 
 Quota 2 - 15/08/2012 - 4.137,93 € (Inclou interessos de demora). 
 Quota 3 - 30/09/2012 - 4.164,14 € (Inclou interessos de demora). 
 
 Dispensar la prestació de garantia atès l’import del deute fraccionat. 
 
 Comunicar a la persona interessada que en cas de falta de pagament 
d’algun dels fraccionaments aquests s’exigiran per via de constrenyiment pel 
deute fraccionat més els interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment 
corresponent. 

 
Vistos els expedients de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el fraccionament del cànon municipal corresponent a la 
guingueta núm. xx de la platja de Canet de Mar en els següents termes: 
 

 Quota núm.1- 15/06/2012- 4.103,17 € (inclou interessos de demora) 
 Quota núm.2- 15/08/2012- 4.137,93 € (inclou interessos de demora) 
 Quota núm.3- 30/09/2012- 4.164,14 € (inclou interessos de demora) 

 
SEGON.- Notificar el següent acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals per al seu coneixement. 
 
4.- APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 5% DE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PER L’ANY 2012 DE DIVERSOS CIUTADANS PER 
HAVER DEMOSTRAT LES 12 ENTRADES A LA DEIXALLERIA DE CANET 
DE MAR DURANT L’ANY 2011 
 
Atès que la ordenança fiscal de Canet de Mar per l’any 2010, a la taxa per 
recollida, tractament i eliminació dels residus recull als punts 6 i 7 de l’article 5 



 
 
 

sobre beneficis fiscals la possibilitat d’aplicar un 5% de bonificació d’aquesta 
taxa si l’usuari utilitza periòdicament la deixalleria i que diu així: 
 

6. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa 
d’escombraries domiciliàries per a tots els subjectes passius que 
utilitzin el servei de deixalleria o minideixalleria un mínim de 12 
vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, 
exceptuant-ne els que es poden lliurar al carrer (paper, cartró, 
envasos i vidre). Només es concedirà una bonificació per unitat 
familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge.  
 
7. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta 
de govern les bonificacions a favor de les persones que hagin 
acreditat l’ús de la deixalleria d’acord amb l’establert en els 
paràgrafs anteriors i es comunicarà a l’oficina de recaptació per a 
l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. 
En cas que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament 
irregular dels residus, no s’aplicarà la bonificació.   

 
Atès que el tècnic municipal de medi ambient ha valorat els albarans dels 
ciutadans que han sol·licitat l’aplicació de la bonificació i que ha emès informe 
al respecte, el qual consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 5% de la taxa d’escombraries domiciliària 
de l’any 2012 per ús de la deixalleria durant el 2011 de conformitat amb 
l’Ordenança fiscal, dels ciutadans que es relacionen a l’informe emès pel tècnic 
municipal de Medi Ambient que consta a l’expedient. 
  
SEGON.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona aquest acord per tal que es faci efectiva aquesta bonificació. I que en 
cas que no pugui aplicar la bonificació a la persona interessada, ho comuniqui a 
l’Àrea de Medi Ambient per tal que n’esbrini, si escau, les dades correctes. 
 
TERCER.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que informi en el 
rebut de la taxa domiciliària l’aplicació de la bonificació del 5% per ús de la 
deixalleria. 
 
5.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI AMB EL CASTELL DE SANTA 
FLORENTINA PER AL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA 
 
Atès que la Junta de govern Local en sessió ordinària de data 26 d’abril 
d’enguany va aprovar el següent: 
 



 
 
 

PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Festival de Música 
Clàssica del Castell de Santa Florentina, la programació del qual es concretarà i 
confirmarà durant el mes de maig de 2012. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.000€ amb càrrec a la partida 31.33100.48901 
del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest conveni a l’obtenció per part de 
l’empresa organitzadora dels concerts a l’obtenció de la concessió de la llicència 
municipal ambiental i la d’espectacles i activitats recreatives.  
 
QUART.-  Facultar l’alcalde i el regidor delegat de Cultura per signar tots els 
documents que es derivin d’aquests acords. 

 
Atès que en data 4 de maig de 2012 va tenir lloc la formalització del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Castell de Santa 
Florentina. 
 
Atès que cada any les despeses de protocol dels concerts que se celebraven 
en el Castell de Santa Florentina anaven a càrrec de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Atès que en els concerts d’aquest any, aquesta despesa de protocol anirà a 
càrrec del Castell de Santa Florentina i es considera necessari i convenient 
elaborar una addenda en la qual s’estableixi una nova subvenció per fer front a 
aquest servei. 
 
Vista i trobada conforme l’addenda al conveni, la qual es transcriu a 
continuació: 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA, SIGNAT EL DIA 
4 DE MAIG DE 2012 ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SANTA FLORENTINA 
 
A Canet de Mar, ___________ 2012 
 
REUNITS 
 
D’una part Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde-President de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, i Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, actuant en nom i 
representació del mateix, i assistits per la secretària, Núria Mompel Tusell, que 
dóna fe de l’acte. 
 
De l’altra part el Sr. CH, com a director del Festival de Música Clàssica del Castell 
de Santa Florentina i actuant com a representant i administrador únic de 
l’Associació cultural Santa Florentina amb NIF XXXXXX, domiciliada al carrer 
Numància, núm XX de Barcelona, associació organitzadora del Festival.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a l’atorgament 
del present document i formalitzen aquesta addenda d’acord amb els següents,  



 
 
 

 
PACTES 

 
Primer.- L’Associació Cultural Santa Florentina, en tant que organitzadora dels 
concerts del Castell de Santa Florentina, es compromet a finançar al seu càrrec 
totes aquelles despeses relacionades amb el protocol de benvinguda dels 
assistents al cicle de concerts d’aquesta edició, concretament els dies següents: 
 
Dissabte 21 de juliol de 2012 
Dissabte 28 de juliol de 2012 
Divendres 3 d’agost de 2012 
Dissabte 4 d’agost de 2012 
Divendres 10 d’agost de 2012 
Dissabte 11 d’agost de 2012 
Dijous 16 d’agost de 2012 
Dissabte 18 d’agost de 2012 
 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar considera convenient col·laborar en 
aquesta despesa i a aquest efecte s’estableixi una nova subvenció d’import 
1.700€ que s’imputarà a la partida pressupostària 31.33100.48901 del pressupost 
per a l’exercici 2012 per a les despeses que es derivin del servei de protocol 
durant la celebració dels concerts del festival de música clàssica. 
 
Tercer.- Es declaren vigents la resta d’antecedents i pactes del conveni signat en 
data 4 de maig de 2012 no modificats amb la present addenda, essent d’obligat 
compliment per les parts, en especial, pel que fa als terminis i forma de justificació 
de la subvenció atorgada que inclourà la que s’aprova en la present addenda.  
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Festival 
de Música Clàssica del Castell de Santa Florentina, per a una subvenció per al 
servei de protocol en els concerts que se celebraran en el marc del festival de 
música clàssica, en l’edició d’aquest any 2012. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.700€ amb càrrec a la partida 
31.33100.48901 del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde i el regidor delegat de Cultura per signar tots els 
documents que es derivin d’aquests acords. 
 
6.- MODIFICACIÓ CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’UNA SUPERFÍCIE 
DE 935,35 M2 CORRESPONENT ALS SECTORS B, C, D, E I F DE LA FINCA 
DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE PUNT, EN EL SENTIT DE CANVIAR L’ÚS DE 
PISTA POLIESPORTIVA PER PLAÇA PÚBLICA I MODIFICAR EL PACTE 
SETÈ ON ES REGULEN LES DESPESES 
 



 
 
 

Atès que la Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de 
Teixits de Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta inscrita a 
l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi F000075 i la naturalesa jurídica 
de bé de domini públic afecte al servei públic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar formalment a la Diputació 
de Barcelona, mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i 19 de maig de 2008, 
disposar de determinades porcions de terreny de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, propietat de la Diputació per urbanitzar-les. 
 
Atès que l’Ajuntament va construir un aparcament subterrani i un equipament 
comunitari consistent en la plaça Universitat i una pista poliesportiva en uns 
terrenys també propietat de la Diputació sobre els quals es va constituir en el 
seu moment un dret de superfície a favor de la corporació. 
 
Atès que en data 8 d’octubre a Canet de Mar i 23 d’octubre a Barcelona, 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona van signar un conveni 
d’autorització d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt de Canet de Mar per a la seva urbanització. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar creu necessari i convenient eliminar l’ús 
d’una part d’aquest terreny que fins ara s’ha utilitzat com a pista poliesportiva. 
 
Vist i trobat conforme l’addenda de modificació del conveni esmentat, que es 
transcriu a continuació: 
 

ADDENDA 
 
Modificació del conveni, signat amb data 23 d’octubre de 2008, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, d’autorització d’ús 
d’una superfície de 935,35 m2 corresponent als sectors B, C, D, E i F de la 
finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, en el sentit de canviar 
l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i modificar el pacte setè on es 
regulen les despeses 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i 
representanció d’aquesta, assistit de ________________, en virtut de les facultats 
conferides _______________. 
 
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Excm. Ajuntament de 
Canet de Mar, actuant en nom i representació d’aquest, assistit de la Sra. Núria 
Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en ús de les facultats 
que li són conferides per l’article 92.3 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, d’acord amb els següents: 



 
 
 

 
PACTES 
 
Primer.- Eliminar qualsevol referència a la pista poliesportiva que es faci en el 
conveni i concretament eliminar-ho dels antecedents II, III, IV restant redactats de 
la manera següent: 
 

II. L’Ajuntament de Canet de Mar ha executat en l’actualitat un projecte per la 
construcció d’un aparcament subterrani i equipament comunitari en uns 
terrenys també propietat de la corporació sobre els que ja es va constituir en 
el seu moment un dret de superfície al seu favor, amb la previsió d’urbanitzar 
la superfície ocupada per l’aparcament com a plaça pública. 
 
III. La voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar és connectar, més endavant, 
la plaça urbanitzada amb el carrer Lluís Domènech i Muntaner, retirant el mu i 
posant unes escales des del carrer, de forma que es pugui accedir a la plaça 
per dos llocs diferents, per l’ìndicat, i per la riera de Gavarra. 
 
IV. L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008, 
disposar de determinades porcions de terreny de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, propietat de la Diputació, per procedir a la seva urbanització com a 
continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania. 

 
Segon.- Substituir el plànol que s’adjunta en el pacte primer pel plànol que 
s’acompanya d’annex en aquesta addenda. 
 
Tercer.- Substituir el pacte Setè: “Despeses” la redacció del qual és: 
 

“L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà les despeses que puguin originar-se 
en els sectors objecte del present conveni com a conseqüència dels 
manteniments o contractes propis de l’immoble i que siguin repercutibles.” 

 
Pel redactat següent: 
 

“L’Ajuntament de Canet de Mar assumirà totes les despeses que puguin 
originar-se amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, 
reparacions ordinàries i despeses generals de la finca com ara neteja, 
manteniment, vigilància, jardineria, enllumenat, etc. Dels secotrs objecte 
d’autorització d’ús.” 

 
Quart.- La resta d’antecedents i pactes del conveni, de data 23 d’octubre de 2008, 
no modificats pel present document segueixen en vigor essent d’obligat 
compliment per les parts. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta eddenda, 
per duplicat exemplar en el lloc i la data que s’assenyalen. 

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



 
 
 

PRIMER.- Aprovar l’addenda de modificació del conveni, signat amb data 23 
d’octubre de 2008, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 corresponent als sectors 
B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, en el 
sentit de canviar l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i modificar el pacte 
setè on es regulen les despeses. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE 
CONSUM A SIGNAR AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que des de l’any 1991, la Diputació de Barcelona, col·labora amb els 
ajuntaments de la província de Barcelona per desenvolupar activitats de 
protecció i defensa dels drets dels consumidors. 
 
Atès que com a culminació de l’estratègia de col·laboració practicada, l’Àrea de 
Salut Pública i Consum proposà al Ple de la Diputació de Barcelona la creació 
de la Xarxa Local de Consum, que va ésser aprovada per acord de data 31 
d’octubre de 2002. 
 
Atès que la Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, que té vocació 
d’estar  constituïda no només dels municipis sinó de la resta d’ens locals de la 
província que gestionin serveis locals de protecció i defensa del consumidor de 
la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que 
comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Atèsue la Xarxa Local de Consum té per objectius cohesionar i dinamitzar 
polítiques i programes de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local, 
enfortir les relacions entre els membres de la Xarxa, potenciar l’intercanvi 
d’experiències, cercar recursos col·lectivament i proporcionar instruments 
suficients per garantir serveis públics de consum de qualitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canet de Mar va aprovar, 
en sessió de 26 de maig de 2004, la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa 
Local de Consum, el qual es va formalitzar en data 16 de setembre del mateix 
any i està interessat a tornar-se a adherir a aquesta Xarxa. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració, presidit per 
la Llei 26/2010 (articles 108 i següents), de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i pel Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 



 
 
 

Vist i trobat conforme el conveni marc d’adhesió que es transcriu a continuació: 
 



 
 
 

CONVENI MARC D'ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM AMB 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan unipersonal de govern o 
de gestió competent>, <nom i cognoms>, facultat d’acord amb la Refosa 
<núm/any>, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data <data>; 
assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data 
decret>, publicat al BOPB de data <data>. 
 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat pel seu alcalde, Jesús Marín i 
Hernàndez, assistit per la secretària de l’ens local, Núria Mompel Tusell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que des de l’any 1991, la Diputació de Barcelona, col·labora amb els 
ajuntaments de la província de Barcelona per desenvolupar activitats de 
protecció i defensa dels drets dels consumidors. 
 
II.- Que com a culminació de l’estratègia de col·laboració practicada, l’Àrea de 
Salut Pública i Consum proposà al Ple de la Diputació de Barcelona la creació de 
la Xarxa Local de Consum, que va ésser aprovada per acord de data 31 
d’octubre de 2002. 
 
III.- Que la Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, que té vocació 
d’estar  constituïda no només dels municipis sinó de la resta d’ens locals de la 
província que gestionin serveis locals de protecció i defensa del consumidor de la 
província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen 
iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
IV.- Que la Xarxa Local de Consum té per objectius cohesionar i dinamitzar 
polítiques i programes de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local, 
enfortir les relacions entre els membres de la Xarxa, potenciar l’intercanvi 
d’experiències, cercar recursos col·lectivament i proporcionar instruments 
suficients per garantir serveis públics de consum de qualitat. 
 
V.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en adherir-se a la Xarxa 
Local de Consum.  
 
VI.- Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració, presidit 
per la Llei 26/2010 (articles 108 i següents), de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i pel Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
VII.- Que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2012 s'ha 
resolt signar el present conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum, segons el 
model de minuta de conveni que va ser aprovat en el mateix acord. 
 



 
 
 

Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar subscriuen el present 
conveni marc d’adhesió que té per objecte fer efectiva la incorporació del segon a 
la Xarxa Local de Consum. 
 
L’adhesió a la Xarxa Local de Consum implica que l’esmentat ens local podrà 
participar en els òrgans de direcció i gestió de la Xarxa, d’acord amb allò que es 
regula al Reglament de la Xarxa Local de Consum. 
 
Segon.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, com a membre i promotora de la Xarxa Local de 
Consum, es compromet a: 
 
a)  Impulsar d’ofici l’activitat dels òrgans de la Xarxa. 
b)  Proporcionar informació tècnica i assessorament a electes i tècnics de 
consum de la resta de membres de la Xarxa. 
c)  Proporcionar suport tècnic i jurídic a la resta de membres de la Xarxa. 
d)  Proporcionar suport econòmic als ens locals membres de la Xarxa que hagin 
constituït serveis públics de consum d’acord amb la normativa vigent. La gestió 
d’aquest suport es realitzarà d’acord amb les previsions pressupostàries i 
mitjançant els procediments, formalització i terminis que periòdicament determini 
la Diputació de Barcelona. 
e) Proporcionar suport tècnic directe a la resta de membres de la Xarxa que no 
disposin de recursos suficients per a crear i mantenir un servei públic de consum 
propi. 
f) Col·laborar amb tots els membres de la Xarxa en el disseny, planificació i 
execució, si s’escau, d’activitats en defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries. 
 
Tercer.- Compromisos de l’ens local adherit 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 
 Proporcionar recursos suficients per garantir l’accés de la ciutadania a un  
servei d’atenció a les persones consumidores propi o gestionat mitjançant la 
col·laboració directa de la Diputació de Barcelona. 
 Facilitar la formació tècnica del personal de l’ens local adherit relacionat amb 
tasques d’atenció a les persones consumidores. 
 
Quart.- Règim jurídic d’execució de les actuacions 
 
No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actuacions 
que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o <nom de l’ens 
local>, en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions 
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou conveni. 
 



 
 
 

Cinquè.- Imatge corporativa de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar resta obligat a fer esment dels ajuts de la 
Diputació de Barcelona en tota la documentació generada per l’activitat 
cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements de divulgació, com 
ara llibres, materials audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de 
suport al producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni es preveu de vigència indefinida. L’ens local, però, podrà deixar 
sense efecte l’adhesió a la Xarxa Local de Consum mitjançant l’adopció de la 
corresponent resolució de l’òrgan competent i produirà efectes en el termini que 
es disposi, el qual no serà inferior a tres mesos, comptats des de la notificació de 
l’acord. 
 
Setè.- Naturalesa i règim jurídic del conveni. Resolució de controvèrsies. 
Responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació 
de la Llei de contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per 
l'ordenament jurídic administratiu, i en concret per l’establert a la Llei 26/2010 
(articles 108 i següents), de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no 
poguessin ser resoltes en primera instància per les parts, restaran sotmeses a la 
jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de dites actuacions. 
 
Vuitè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants tindran especial cura en relació amb qualsevol mena de dada 
de caràcter personal que es pugui arribar a obtenir de qualsevol de les 
actuacions que es duguin a terme en el desenvolupament d’aquest conveni, i es 
subjectaran escrupolosament a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, especialment en allò referent a la transferència de 
dades entre administracions públiques. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

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



 
 
 

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni marc d’adhesió de l’Ajuntament de 
Canet de Mar a la Xarxa Local de Consum que s’ha transcrit en el cos d’aquest 
acord. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Àrea d’Atenció a les Persones del Servei 
de Suport a Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i a la Tresoreria 
i la Intervenció municipals. 
 
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’EXTINCIÓ DE DIVISIÓ 
HORITZONTAL I D’AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE LES FINQUES 
UBICADES A LA RONDA DOCTOR ANGLÈS xx I AV. DR. MARIÀ SERRA, 
xx 
  
Vista la instància presentada per la senyora OMB, en nom i representació de 
les senyores MC i JBS i del senyor MLR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’extinció de divisió horitzontal i d’agrupació i segregació de les finques 
ubicades a la Ronda Doctor Anglès xx i Av. Dr. Marià Serra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de juny de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació tècnica que acompanya la sol·licitud de referència es 
comprova que la proposta presentada consisteix en extingir el règim de propietat 
horitzontal existent a les finques de la Ronda Doctor Anglès núm. xx i Av. Dr. 
Marià Serra, xx i posteriorment agrupar les finques esmentades i segregar-les en 
dues finques resultants independents per tal d’esdevenir propietats separades 
l’una de l’altre, tal i com s’especifica als plànols presentats. 
Per altra banda, donat que les construccions existent al núm. xx de la Ronda Dr. 
Anglès comparteixen una mateixa escala de comunicació, també es vol constituir 
una servitud recíproca, real i continua d’ús compartit d’escala. 
 
FINQUES ORIGINALS 
 
A) Finca situada a la Ronda Dr. Anglès xx, cantonada amb l’Avinguda Dr. 
Marià Serra, amb una superfície de 146.14 m2.  
Llinda al nord amb la Ronda Dr. Anglès, al sud amb la finca de l’Av. Doctor Marià 
Serra, xx, a l’est amb l’Av. Dr. Marià Serra i a l’oest amb la finca situada a la 
Ronda Doctor Anglès, xx. 
 
B) Finca situada a l’Avinguda Doctor Marià Serra, xx, amb una superfície de 
136.04 m2. Llinda al nord amb la part posterior de la finca situada a la Ronda Dr. 
Anglès xx, al sud amb la finca situada a l’Av. Doctor Marià Serra, xx, a l’est amb 
l’Av. Dr. Marià Serra, i a l’oest amb la part posterior de la finca situada a la Ronda 
Doctor Anglès, xx. 
 
En aquestes finques existeixen les següents construccions: 
 



 
 
 

1. Edifici de planta baixa, planta primera i planta coberta situat a la Ronda Dr. 
Anglès, xx , i construït sobre una part de la finca descrita a l’apartat A. L’accés es 
realitza a través d’un vestíbul de l’escala comunitària que el comunica 
directament a la Ronda Dr. Anglès. 
2. Edifici de planta baixa, planta primera i planta coberta situat a la Ronda Dr. 
Anglès, xx, i construït sobre una part de la finca descrita a la finca descrita a 
l’apartat A. L’accés es realitza a través d’un vestíbul de l’escala comunitària que 
el comunica directament a la Ronda Dr. Anglès. També disposa d’un accés 
directe a la planta baixa des de l’esmentada Ronda. 
3. Edifici de planta baixa, planta primera i planta segona situat a l’Avinguda Dr. 
Marià Serra, xx i construït  sobre una part de la finca descrita a l’apartat B. 
L’accés es realitza a través d’un vestíbul de l’escala comunitària que el comunica 
directament a la Ronda Dr. Anglès. També disposa d’un accés a la planta baixa 
directament des de l’Avinguda Dr. Marià Serra. 
 
ENTITATS RESULTANTS 
 
1.-Finca situada a la Ronda Dr. Anglès, xx, amb una superfície de 141 m2. 
Llinda al nord amb la Ronda Dr. Anglès, al sud amb la part posterior de la finca 
situada a l’Av. Dr. Marià Serra, xx, a l’est amb la finca resultant núm. 2 situada a 
la Ronda Dr. Anglès, xx i per l’oest amb la finca situada a la Ronda Dr. Anglès, 
xx. 
En aquesta finca s’ubica un edifici  de planta baixa, una planta pis i una planta 
segona-terrat, destinat habitatge unifamiliar. L’accés es fa a través del vestíbul de 
l’escala comunitària que comunica directament amb la Ronda Dr. Anglès. 
 
2.-Finca situada a la Ronda Dr. Anglès, xx, amb una superfície de 141 m2. 
Llinda al nord amb la Ronda Dr. Anglès, al sud amb la part posterior de la finca 
situada a l’av. Dr. Marià Serra, xx, a l’est amb l’Av. Dr. Marià Serra, i per l’oest 
amb la finca resultant núm. xx situada a la Ronda Dr. Anglès, xx. 
 
En aquesta finca s’ubica una construcció de planta baixa, una planta pis i una 
planta segona – coberta. La planta baixa es destina a local, la planta primera a 
habitatge i la planta segona a trasters, safareigs i banys. 
L’accés a la planta baixa es pot realitzar: 
1. Des del vestíbul de l’escala comunitària que comunica amb la Ronda del Dr. 
Anglès. 
2. Amb un accés directe a la Ronda Dr. Anglès.  
3. Amb un accés directe a l’Avinguda Dr. Marià Serra. 
L’accés a les plantes restants es realitza a través del vestíbul de l’escala 
comunitària que comunica directament amb la Ronda del Dr. Anglès. 
 

Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigent, es constata que 
les finques esmentades es troben en sòl urbà i tenen el seu aprofitament limitat 
pels paràmetres de la zona 2”ordenacions en banda”. Subzona 2a 
“ordenacions amb pati”: 
 
- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,50 m. 
- Alçada reguladora màxima 10,00 m., equivalent a PB+2PP a la parcel·la 
amb front a l’Av. Dr. Marià Serra i de 13.50 m, equivalent a PB+3PP a les 
parcel·les amb front a la Ronda Dr. Anglès. 
- Alçada mínima lliure en planta baixa de 3,00 m. i màxima de 4,00 m. 
- Profunditat edificable en planta baixa, total. 



 
 
 

- Profunditat edificable en planta pis de14.00 m. 
- Usos admesos:  

o residencial 
o comercial, magatzem i oficines 
o serveis i equipaments. 
o garatges particulars  
o tallers amb limitació de molèsties. 

 
Per tot l’esmentat, donat que la segregació - agrupació proposada s’ajusta a les 
previsions de les Normes Subsidiàries vigents, s’informa favorablement a la 
sol·licitud per a extingir el règim de propietat horitzontal existent a les finques de 
la Ronda Doctor Anglès núm. xx i Av. Dr. Marià Serra, xx i posteriorment agrupar 
les finques esmentades i segregar-les en dues finques resultants independents 
per tal d’esdevenir propietats separades l’una de l’altre, tal i com s’especifica als 
plànols presentats.” 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 7 de juny d’enguany manifestant: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades per les senyores MC i JBS, OMB i el senyor MLR, 
s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 11.05.2012, registrat d’entrada amb el número 2046, 
els interessats sol·liciten llicència per a l’extinció de divisió horitzontal i agrupació i 
segregació de les finques ubicades a la Ronda Dr. Anglès, xx i Av. Dr. Marià Serra, 
xx, de Canet de Mar, de Canet de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 4.06.2012, informe favorable 
sobre la documentació presentada i la concessió de la llicència sol·licitada, per tal 
com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les prescripcions de les NNSS. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, emetre 
el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació 
han de reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament, això és, memòria, certificat de domini i 
càrregues i plànols. Correspon als serveis tècnics municipals pronunciar-se sobre 
la bondat i suficiència dels anteriors documents i, cas que les certificacions 
registrals suscitessin dubtes, secretaria es pronunciaria a instàncies dels serveis 
tècnics. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
regulades als articles 199 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), segons els quals 
s’entén per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva 
de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les 
característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials 



 
 
 

existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita 
per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció 
d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades 
anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin 
parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret d’utilització 
exclusiva de parts concretes de terrenys. 
 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la 
competència per a l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou 
delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de data 
14 de juny  de 2011, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en 
l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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 data 14 de juny  de 2011”. 
 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
atorgar llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació 
urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, quan 
afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector corresponent 
per al sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions 
urbanístiques en cap cas. Els lots resultants d’una parcel·lació efectuada amb 
infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar solars, ni és 
permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de protecció de la 
legalitat urbanística que hi corresponguin. 
 
Cinquè.- Encara en l’aspecte substantiu o material, val a dir que, de conformitat 
amb l’article 196 TRLUC, s’estableix el concepte de parcel·les indivisibles, en tots 
els supòsits allà previstos i que es donen per reproduïts; quan es doni un, 
qualsevol, d’aquests supòsits, la parcel·lació serà impossible. 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la 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 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 124 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’extinció de divisió horitzontal i d’agrupació i 
segregació a les senyores MC i JBS, OMB i el senyor MLR, de les finques 
ubicades a la Ronda Doctor Anglès xx i Av. Dr. Marià Serra número xx, d’acord 
amb la documentació de l’arquitecte tècnic JMPD, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
  
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 
ENTITAT NÚMERO 1.- Finca situada a la Ronda Dr. Anglès, xx, amb una 
superfície de 141 m2. Llinda al nord amb la Ronda Dr. Anglès, al sud amb la 
part posterior de la finca situada a l’Av. Dr. Marià Serra, xx, a l’est amb la finca 
resultant núm. 2 situada a la Ronda Dr. Anglès, xx i per l’oest amb la finca 
situada a la Ronda Dr. Anglès, xx. 
En aquesta finca s’ubica un edifici  de planta baixa, una planta pis i una planta 
segona-terrat, destinat habitatge unifamiliar. L’accés es fa a través del vestíbul 
de l’escala comunitària que comunica directament amb la Ronda Dr. Anglès. 

 
ENTITAT NÚMERO 2.- Finca situada a la Ronda Dr. Anglès, xx, amb una 
superfície de 141 m2. Llinda al nord amb la Ronda Dr. Anglès, al sud amb la 
part posterior de la finca situada a l’av. Dr. Marià Serra, xx, a l’est amb l’Av. Dr. 
Marià Serra, i per l’oest amb la finca resultant núm. xx situada a la Ronda Dr. 
Anglès, xx. 

 
En aquesta finca s’ubica una construcció de planta baixa, una planta pis i una 
planta segona – coberta. La planta baixa es destina a local, la planta primera a 
habitatge i la planta segona a trasters, safareigs i banys. 
L’accés a la planta baixa es pot realitzar: 

1. Des del vestíbul de l’escala comunitària que comunica amb la 
Ronda del Dr. Anglès. 

2. Amb un accés directe a la Ronda Dr. Anglès.  
3. Amb un accés directe a l’Avinguda Dr. Marià Serra. 

L’accés a les plantes restants es realitza a través del vestíbul de l’escala 
comunitària que comunica directament amb la Ronda del Dr. Anglès. 
 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de dos-cents tretze euros 
amb set cèntims (213,07 €). 
 



 
 
 

9.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES AL SENYOR EMILI 
ROUSAUD PARES PER A LA RECUPERACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE 
COBERTES A MAGATZEM I PORXO A LA FINCA DE CAL DOCTOR 
MANRESA 
 
Vista la instància presentada pel senyor ERP, en nom i representació d’ell 
mateix, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la recuperació i 
reconstrucció de cobertes a magatzem i porxo a la finca de Cal Doctor 
Manresa, ubicada a la parcel.la XX del polígon XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 30 d’abril 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 recuperació i reconstrucció de les cobertes de volums 
existents destinats a l’emmagatzematge propi de les feines del camp i a 
cavalleries, sense modificar la volumetria ni l’ús actual, a la finca de “Cal Dr. 
Manresa” situada al Camí de la Serra d’en Puig, parcel·la 61 del polígon 4 de la 
rústica. Són, doncs, obres de conservació, d’adequació i manteniment d’un ús 
existent, doncs únicament s’actua a l’element de coberta i no a la totalitat de la 
construcció existent. 
 

Consultat, per altra banda, 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 queda inclosa al sòl no urbanitzable i té el seu aprofitament limitat, en la 
seva major part, pels paràmetres de la zona 9 “forestal” i en una part menor per 
la zona 10 ”protecció de carreteres, camins i rieres”. En aquest sentit, l’article 63.6 
preveu la possibilitat de consolidar les edificacions ja existents mantenint el seu ús 
actual. 
 

Per altra banda, l’edifici principal de la finca queda inclòs al catàleg de 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, com 
a Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), donat que s’actua en volums 
annexos aquest catàleg no és d’aplicació. 
 

Finalment, la totalitat de l’edificació queda inclosa al Pla Especial i Catàleg de 
les masies i cases rurals de Canet de Mar (CB029), que actualment es troba en 
tràmit i va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en la sessió de 19 d’abril de 2012, supeditant-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les 
prescripcions recollides en l’acord d’aprovació. En el moment en que es va fer 
l’aprovació inicial d’aquest Pla Especial per part de La Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària  de data 18 de novembre del 2010, també es va acordar 
suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les tramitacions, en 
l’àmbit en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. En aquest sentit, les actuacions proposades es realitzen sobre volums 
identificats com a impropis i s’acompleixen les determinacions de l’art. 19 de la 
normativa urbanística del Pla Especial: s’integren al conjunt, mantenint l’ús existent 
i sense augmentar-ne el volum. 

 



 
 
 

Conseqüentment, el projecte acompleix les normes anteriors al Pla Especial 
del catàleg de masies i cases rurals, així com també les previsions normatives que 
conté aquesta figura de planejament en tràmit. Per tant, s’informa favorablement a 
la sol·licitud de llicència d’obres. 
 

Tot el que s’informa perquè s’actuï segons criteri superior a Canet de Mar, en 
data 30 d’abril de 2012”. 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 6 de juny d’enguany manifestant: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 10.05.2012, pel senyor ERP per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a la recuperació i reconstrucció de cobertes 
al magatzem i porxo a la finca de Cal Doctor Manresa, de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte JCB (visat núm. XXXXX 
de XXXXX), 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 30.04.12. 
 
Quart.- 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 Bé amb protecció urbanística específica (BPUE) -fitxa B 029, 
essent-ne objecte de protecció els esmentats a l’informe tècnic de data 24.04.12.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa l’article 
següent del Catàleg: 
 
Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 
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, sempre que s’incorpori un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
D’altra banda, i tenint en compte que la finca es troba ubicada en sòl no 
urbanitzable, cal donar compliment al que disposa l’article 50.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLUC), referent a les actuacions sobre determinades construccions en sòl no 
urbanitzable: 
 
En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme 
que pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció i 
rehabilitació de les construccions que estableix l’article 47.3, llevat que aquests 
projectes només comportin obres de conservació, d’adequació, de 
millorament o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament 
urbanístic. (...) 
 
Segons consta a l’informe de l’arquitecta municipal, les obres per a les quals se 
sol·licita la llicència són de conservació, adequació i manteniment d’un ús existent, 
atès que únicament s’actua a l’element de coberta i no a la totalitat de la 
construcció existent. De tota manera, l’actuació proposada actua sobre volums 
annexos i no sobre els objectes de protecció. 
 
Queda justificat, doncs, que la llicència sol·licitada es pot tramitar sense sol·licitar 
informe a la CUB. 
 
Cinquè.- Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles i que s’han liquidat els imports corresponents a la provisió dels 
conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i taxes 
urbanístiques. 
 
Pel que fa la taxa per ocupació de la via pública, consta a l’expedient que s’ha 
declarat que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, la funcionària sotasignant informa 
favorablement sobre la concessió de la 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 118 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 al senyor ERP, en nom i representació d’ell 
mateix, per a la recuperació i reconstrucció de cobertes a magatzem i porxo a la 
finca de Cal Doctor Manresa, ubicada a la parcel.la XX del polígon XX, d’acord 
al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte JCB, 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-cents vuitanta euros (880,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb 
quaranta-cinc cèntims (1.458,45 €)  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de quatre-cents quaranta euros 
(440,00 €) i dels residus de construcció per import cent cinquanta euros (150,00 
€). 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 l’article 6è, tarifa 1, 
3) de l’Ordenança Fiscal número 9. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE MAIG FINS AL DIA 1 DE 
JUNY DE 2012 
 
Núm. Data Resum 

644 28/05/2012 Tancament restaurant Món Marí 
645 28/05/2012 Tancament forn C/ Montnegre, XX 
646 28/05/2012 Resolució sancionadora animals JMS 
647 28/05/2012 Sobreseïment expedient sancionador civisme MMK 



 
 
 

Núm. Data Resum 
648 28/05/2012 Sobreseïment expedient sancionador civisme KK 
649 28/05/2012 Baixa d'ofici 
650 28/05/2012 Baixa d'ofici 
651 28/05/2012 Incoació procediment de restauració plaça indústria XX 
652 29/05/2012 Modificació mesures correctores gossera F.B. 
653 29/05/2012 Reconeixemetn trienni A.N.P.P. 
654 29/05/2012 Reconeixement triennis mestres adults 
655 29/05/2012 Aprovació nòmina mes de maig 
656 29/05/2012 Despeses setmanals 
657 29/05/2012 Encàrrec audició pels alumnes de primària escoles de Canet 
658 29/05/2012 Incoació expedient ordre d'execució façana carrer del Mar,XX 
659 29/05/2012 Autorització terrassa estiu bar Què bo 
660 30/05/2012 Incoació expedient ordre d'execució solar c/ Joan Oms, XX 
661 30/05/2012 Sol·licitud subvenció Cultura Generalitat 
662 30/05/2012 Denegació balls casa Roura 
663 30/05/2012 Denegació castells inflables casa Roura 
664 30/05/2012 Contractació servei recollida d'animals 
665 31/05/2012 Rectificació error material llistes de preinscripció llar d'infants 
666 31/05/2012 manament de pagament a justificar 
667 31/05/2012 Autorització terrassa estiu bar las Banderas 
668 01/06/2012 Bestreta subvenció escola de múscia 
669 01/06/2012 Baixes d'ofici 
670 01/06/2012 Baixes d'ofici 
671 01/06/2012 Baixes d'ofici 
672 01/06/2012 subvenció nominativa Protecció Civil 
673 01/06/2012 Autorització compactació lactància Sra. M.V.M. 
674 01/06/2012 Incoació contractació servei assessorament urbanístic en la 

redacció del POUM 
675 01/06/2012 Designa advocats i compareixença procediment incapacitat 

622/2011 
676 01/06/2012 Designa advocats i compareixença RCA 191/2012 plaça tècnic 

de Promoció Econòmica 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 



 
 
 

11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A EL CUB D’EN NICO, 
SL, PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT DE BAIXA 
TENSIÓ A LA PLAÇA INDÚSTRIA, XX 
 
Vista la instància presentada per EL CUB D’EN NICO, SL, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la instal.lació d’un nou subministrament 
de baixa tensió a la Plaça Indústris, X 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data  6 de juny de 2012, el contingut 
del qual és: 
 
 

“En resposta a la seva sol·licitud registrada d’entrada en aquest Ajuntament el 22 
de maig de 2012, amb el número 2012/2210, i referència SCE – 448232, referent a 
una canalització pe c/ Lluís Domènec fins la Plaça Indústria, núm. 3, per tal 
d’instal·lar un nou subministrament elèctric, i vista la documentació presentada, la 
tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada 
condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de 

R.C. 20 N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament 
remolinat. En cas de ser paviments asfàltics es farà una base de formigó 
sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de 
formigó s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre 
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. 
més que la llosa de formigó. 

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

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

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

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

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

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



 
 
 

Tècnics. 
10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran 

reparats a càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora 
la circulació rodada. S’haurà de retirar qualsevol sac o contenidor de 
runa de la via pública durant el cap de setmana. 

12 El tram que afecta a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, 
sense interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de 
façana. 

16 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar 
la fiança, l’impost i la taxa i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i 
Policia Local. 

17 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa 
si l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

18 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la 
mateixa amb els serveis tècnics municipals 

19 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó.” 

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

“Atès que l’enginyera municipal ha emès, en data 6.06.2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la instal·lació d’un 
nou subministrament de baixa tensió a la plaça Indústria, 3, sol·licitada per la 
mercantil EL CUB D’EN NICO, 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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat la liquidació per aquest 
concepte raó per la qual caldrà practicar la liquidació si s’hagués d’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 EL CUB DE’N NICO, SL, per a la 
instal·lació d’un nou subministrament de baixa tensió a la Plaça Indústria, 3, 
amb les condicions que consten a l’informe emès pel tècnic municipal, 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 130.00.- € (cent trenta  euros) 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. 
 
12.- 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 


