
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE NOVEMBRE 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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 19.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

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

Local de data 22.11.12. 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament de balcons C/ 

del Mar, xx 
4) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament de cuina Av. 

Maresme, xx 
5) Aprovació concessió llicència obres menors per reforma banys riera 

Gavarra, xx 
6) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament cuina Av. 

Maresme, xx 
7) Aprovació concessió llicència obres menors Drassanes del Pla, xx 



 

 

8) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament terrat C/ Mas 
Muní 

9) Aprovació concessió llicència obres menors per construcció piscina i escala 
al jardí C/ Joan Oms, xx 

10) Aprovació concessió llicència obres menors per retirar plataforma d’obra al 
terrat C/ Sant Miquel, xx 

11) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament cambra de 
bany C/ Santa Bàrbara, xx 

12) Aprovació concessió llicència obres menors per arrebossar mur de tanca a 
façana C/ Jaume Ferrer Noé, xx 

13) Aprovació concessió llicència obres menors per enrasar vorera C/ 
Concòrdia, xx. 

14) Aprovació concessió llicència obres menors per canviar enrajolat cuina i 
terra pis C/ Balmes, xx 

15) Aprovació concessió llicència obres menors per canviar enrajolat cuina i 
terra pis C/ Clausell, xx 

16) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament cuina riera 
Gavarra, xx 

17) Aprovació concessió llicència obres menors per canviar rajoles bany Plaça 
de l’Església, xx 

18) Aprovació concessió llicència obres menors per arranjament terrat per 
humitats Drassanes del Pla, xx 

19) Aprovació concessió llicència obres menors, per arranjament bany C/ Sant 
Ignasi, xx 

20) Aprovació conveni amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona per a l’assistència a la gestió de la informació geogràfica local 
(implantació SITMUN) 

21) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al 
préstec de carpes per al seu ús a la Fira Mercat Modernista 

22) Aprovació conveni amb l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista dels municipis 

23) Relació de decrets des del dia 12 fins al 16 de novembre de 2012. 
24) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 22.11.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 22 de novembre 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 29 de novembre de 2012, de l’Ajuntament 
per import de 188.261,68 €, corresponent a la relació F/2012/35 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 
2012, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 23 de desembre 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 29 de novembre de 2012, per 
import de 188.261,68 €, corresponent a la relació F/2012/35 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.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS CARRER 
DRASSANES DEL PLA, xx 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Drassanes 
del Pla, xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament de la façana de l’immoble. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de 
documentació complementària a l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres 
menors per l’arranjament dels balcons i de la façana en general de l’edifici situat 
al carrer Drassanes del Pla, xx, amb muntatge de bastida. 
 
Relació de la documentació presentada: 
 
- Full d’assumeix d’un tècnic. 
- Designació del coordinador de seguretat. 
- Detall de la bastida. 
- Document de gestió de residus. 
- Fotografies de les façanes afectades per les obres. 
- Informe favorable d’Adif 
- Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  



 

 

menors per a l’arranjament dels balcons i de la façana en general de l’edifici 
situat al carrer Drassanes del Pla, xx, amb muntatge de bastida, amb les 
següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de la façana ha de ser com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o terrós clar. 
 Pel que fa a la bastida i ocupació de la via pública en general, caldrà tenir en 

compte les següents condicions: 
 

 l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres. 
 limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
 l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
 no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
 cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 lux. 
 cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
 L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin 

les obres. 
 
Finalment, donat que la bastida ocupa la via pública, serà necessari liquidar les 
taxes corresponent a l’ocupació de la via pública, abans de la concessió de la 
llicència d’obres. Per a calcular l’import de les taxes caldrà definir els metres 
lineals  totals de façana afectada i la previsió en temps de l’ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de novembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 16.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la 
façana de l’immoble ubicat al carrer Drassanes del Pla, xx, sol·licitada per la 
comunitat de propietaris, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- D’acord amb l’informe tècnic de data 10.10.2012, la finca on es projecta 
l’obra es troba en una zona compresa entre la carretera N-II (que en aquest tram 
és travessera urbana) i la via del ferrocarril, dins de la zona de servitud de 
protecció de costes, per la qual cosa caldrà sol·licitar i obtenir prèviament 
l’informe favorable de l’ADIF i Costes. 
 
En data 9.11.2012 s’aporten les autoritzacions d’ambdós organismes. 
 



 

 

Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Al projecte que acompanya la sol·licitud s’hi fa constar la instal·lació d’una 
bastida que ocuparà part de la via pública, per la qual cosa caldrà efectuar la 
corresponent liquidació abans de retirar la llicència, d’acord el que estableix 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 “Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de 
la via pública”, Annex 3, tarifa 1a. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del 
C/Drassanes del Pla, xx, per a l’arranjament de la façana de l’immoble, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de la façana ha de ser com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o terrós clar. 



 

 

 Pel que fa a la bastida i ocupació de la via pública en general, caldrà 
tenir en compte les següents condicions: 

 
 L’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 

obres. 
 Limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
 L’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
 No ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
 Cal senyalitzar, protegir i il.luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
 Cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per 210 cm 

d’alçada en condicions de seguretat. 
 L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 548 € (cinc-cents quaranta-vuit 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 274 € (dos-cents setanta-quatre 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. 
 
4.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS DEL 
C/DEL MAR, xx, PER L’ARRANJAMENT DE BALCONS 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Del Mar, xx, 
en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’arranjament de 
balcons. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta, per una 
banda, dels informes favorables d’adif i de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme i per altra banda, del projecte tècnic de muntatge de bastida 
i l’assumeix de direcció facultativa. 
 
L’esmentada documentació complementa l’expedient de sol·licitud de llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de balcons al C/ Del Mar, xx, per tant, donat 
que les obres s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors amb les 
següents condicions: 
 



 

 

 Els acabats de façana seran com a mínim arrebossats i pintats de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el material 
haurà de ser exprés per a exteriors.  

 
Pel que fa a la bastida i a l’ocupació de la via pública, caldrà respectar les 
següents condicions generals: 
 
 L’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres. 
 Es limitarà al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
 l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit de 

persones i vehicles. 
 No s’ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
 Cal senyalitzar, protegir i il·luminar la bastida amb un mínim de 10 lux. 
 Cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. d’alçada 

en condicions de seguretat. 
 L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin les 

obres. 
 
Finalment, donat que la bastida ocupa la vorera, caldrà, abans d’iniciar les obres, 
liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de via pública.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 15.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per arranjar els balcons de 
l’edifici ubicat al carrer del Mar, xx, sol·licitada per la Comunitat de propietaris de 
l’immoble, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- D’acord amb l’informe tècnic, l’immoble on es preveu l’obra es troba 
ubicat entre la carretera N-II i la via del ferrocarril, per la qual cosa cal disposar 
dels informes favorables de l’organisme competent de costes i de l’ADIF. 
 
A l’expedient s’hi ha incorporat els informes favorables de l’ADIF (19/07/2012) i 
de la Secció d’Ordenació del Litoral, de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme (20/07/2012). 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/del 
Mar, xx, per a l’arranjament de balcons al C/Del Mar, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 Els acabats de façana seran com a mínim arrebossats i pintats de color 
blanc o de la gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el 
material haurà de ser exprés per a exteriors. 

 
Pel que fa a la bastida i a l’ocupació de la via pública, caldrà respectar les 
següents condicions generals: 
 

 L’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les obres. 
 Es limitarà al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
 L’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit 

de persones i vehicles. 



 

 

 No s’ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
 Cal senyalitzar, protegir i il.luminar la bastida amb un mínim de 10 lux. 
 Cal preveure un pas de vianants de 90 cm d’amplada per 210 cm 

d’alçada en condicions de seguretat. 
 L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre durin 

les obres. 
 
Finalment, donat que la bastida ocupa la vorera, caldrà abans d’iniciar les 
obres, liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de via pública. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 136 € (cent trenta-sis 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 68.00 € (seixanta-vuit 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. 
 
5.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA A L’AV. MARESME, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. EBM, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de cuina a l’Av. Maresme, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 3.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la cuina 
de l’habitatge situat a l’Av. Maresme, xx, sol·licitada pel senyor EBM, s’emet el 
següent INFORME 
 



 

 

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

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. EBM, per a arranjar cuina a l’Av. 
Maresme, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 



 

 

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 214,20 € (dos-cents catorze euros amb vint 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110,28 € (cent deu euros 
amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 107,10 € (cent set euros amb deu cèntims d’euro) i l’altra per als 
residus de la construcció de 150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop 
finalitzada l’obra i previ informe favorable dels tècnics municipals, amb 
l’aportació d’un certificat de residus expedit per l’abocador controlat. 
 
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
VCG PER A REFORMAR ELS BANYS EXISTENTS A LA RIERA GAVARRA, 
xx 
 
Vista la instància presentada pel S. VCG, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a reformar banys existents a la Riera Gavarra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 8 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reformar banys existents a la Riera Gavarra, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol.licitud de llicència d’obres 
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 8.12.2012, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament dels 
banys de l’habitatge situat a la Riera Gavarra, xx, sol.licitada pel  senyor VCG, 
s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. VCG, per a reformar banys 
existents a la Riera Gavarra, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 



 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 108 € (cent vuit euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60 € (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. 
 
7.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
CGR PER A  L’ARRANJAMENT DE CUINA A L’AV. MARESME, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. CGR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de cuina a l’Av. Maresme, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en rehabilitar l’interior de l’habitatge situat a l’Av. Maresme, 
xx per tal d’acomplir amb les condicions mínimes d’habitabilitat per als habitatges 
usats o preexistents d’acord amb el que s’especifica a l’annex 2 del Decret 
55/2009. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors d’acord amb el projecte presentat.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 26 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnica municipal ha emès, en data 26.10.12, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma interior 
de l’habitatge situat a l’Av Maresme, xx, sol.licitada pel senyor CGR, d’acord amb 
el projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic ECG (visat núm. ANC778 de 
data 25.09.2012), s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. ECG, per a la reforma interior de 
l’habitatge situat a l’Av. Maresme, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 160 € (cent seixanta 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 80.00 € (vuitanta 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. 
 
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS C/MAS 
MUNÍ, XX, PER A L’ARRANJAMENT DEL TERRAT 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Mas Muní, 
XX, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a l’arranjament del 
terrat i impermeabilització de l’immoble situat al C/Mas Muní, XX 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en fer l’arranjament del terrat i impermeabilització de 
l’immoble situat al C/Mas Muní, XX. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 10.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament del terrat 
al carrer Mas Muní, XX les rajoles de la cambra de bany de l’habitatge ubicat al 
carrer Montseny, XX, sol·licitada per la Comunitat de Propietaris, s’emet el 
següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Mas 
Muní, XX per a l’arranjament de terrat i impermeabilització de l’immoble situat al 
C/Mas Muní, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 408,40 € (quatre-cents vuit euros amb quaranta 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros 
amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 204,20 € (dos-cents quatre euros amb vint cèntims d’euro) i l’altra per 



 

 

als residus de la construcció de 150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop 
finalitzada l’obra i previ informe favorable dels tècnics municipals, amb 
l’aportació d’un certificat de residus expedit per l’abocador controlat. 
 
9.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA I UNA ESCALA AL JARDÍ AL C/JOAN 
OMS NÚM. xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. OS, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la construcció de piscina i escala al jardí, al 
carrer Joan Oms, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en fer una 
piscina amb una fondària màxima d’1.45 m., separada 1.50 m. del límit posterior 
de la parcel.la i dins el 30% de talús màxim de terres. Les escales es grafien al 
límit lateral de la parcel.la i van des del paviment del nivell de piscina fins a la 
terrassa posterior. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors per a la construcció d’una 
escala exterior  i un piscina separada 1.50 m. del límit posterior de la parcel.la i 
dins el 30% de talús màxim de terres, amb la condició de que les obres no 
donaran  lloc a moviments de terres i/o murs de contenció superiors a 1.50 m., en 
cas contrari serà necessari presentar l’assumeix de direcció facultativa i el 
projecte corresponent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 15.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina i una escala al jardí de l’habitatge ubicat al carrer Joan Oms, xx, 
sol·licitada per la senyora OS, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. OS, per a la construcció d’una 
escala exterior i una piscina separada 1,50 m del límit posterior de la parcel.la i 
dins el 30% de talús màxim de terres, amb la condició de que les obres no 
donaran lloc a moviments de terres i/o murs de contenió superiors a 1,50 m, en 
el cas contrari serà necessari presentar l’assumeix de direcció facultativa i el 
projecte corresponent, 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 140 € (cent quaranta euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 70.00 € (setanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 



 

 

150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
10.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
RETIRAR PLATAFORMA D’OBRA AL TERRAT DE LA FINCA UBICADA AL 
C/SANT MIQUEL, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JFM, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a retirar plataforma d’obra al terrat del carrer Sant Miquel, 
xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’escrit 
del Sr. JFM, on s’indica les obres que es volen realitzar al C/ Sant Miquel, xx, 
consisteixen en treure un afegit d’obra que es va fer a sobre el terrat i que 
actualment no té cap utilitat i estèticament fa lleig.  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
No es tocarà cap element estructural ni es modificarà la volumetria existent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 06.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors al senyor JFM per retirar una 
plataforma d’obra al terrat de l’habitatge ubicat al carrer Sant Miquel, xx, de 
Canet de Mar, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 



 

 

llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JFM, per a treure plataforma d’obra 
al terrat del C/Sant Miquel, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural ni es modificarà la volumetria 
existent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 6 € (sis euros) i les taxes urbanístiques per import 
de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 



 

 

11.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CAMBRA DE BANY AL CARRER STA. BÀRBARA, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. NLC, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de cambra de bany al carrer Sta. 
Bàrbara, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es 
pretenen realitzar consisteixen en l’arranjament de cambra de bany per 
humitats al C/ Santa Barbara, 1, 2on. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 16.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la 
cambra de bany de l’habitatge ubicat al carrer Santa Bàrbara, xx, s’emet el 
següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de La interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 



 

 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MLC, per a l’arranjament de 
cambra de bany per humitats al carrer Sta. Bàrbara, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40 € (quaranta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
12.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
ARREBOSSAR EL MUR DE TANCA A FAÇANA AL C/JAUME FERRER 
NOÉ, xx 
 



 

 

Vista la instància presentada pel Sr. FLV, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a arrebossar el mur de tanca a façana al C/Jaume Ferrer 
Noé, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arrebossar el mur de tanca a façana al carrer Jaume 
Ferrer Noé, xx 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors amb les següents condicions: 
 
 L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de la 

gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el material haurà de ser 
exprés per a exteriors. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 17.10.12, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arrebossat del 
mur de tanca de façana al carrer Jaume Ferrer Noé, xx, sol·licitada pel senyor 
Francisco Lucena Villodres, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de 
llicència d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació 
privativa de domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la 
mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via pública 
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal 
destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències 
que complementen, segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida 
Ordenança. 
 



 

 

Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar 
la via pública en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. FLV, per a arrebossar el mur de 
tanca a façana al C/Jaume Ferrer Noé, xx, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el material 
haurà de ser exprés per a exteriors 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 32 € (trenta-dos euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 



 

 

13.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
ENRASAR LA VORERA AL CARRER CONCÒRDIA, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JCS, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a enrasar la vorera al C/Concòrdia, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en enrasar vorera del garatge al carrer Concòrdia xx 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors amb les següents condicions: 
 
1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 

alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 

 
2. En cas de modificar els bordons de vorera per a fer un gual per a l’entrada 

de vehicles, caldrà col·locar els bordons prefabricats que a continuació es 
detallen, amb les corresponents peces especials per a entregar el gual amb 
la resta de bordons de la vorera: 
 

 Model a col·locar en voreres d’amplada inferior a 1.40 m. : mides de la peça: 
17x75x28 cm + peces especials d’entrega. 

 Model a col·locar en voreres d’amplada superior o igual a 1.40 metres: 
mides de la peça: 35x50x25 cm. + peces especials d’entrega.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 19.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per enrasar la vorera del 
garatge al núm. xx, del carrer Concòrdia, sol·licitada pel senyor JCS, s’emet el 
següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JCS, per a enrasar la vorera al 
carrer Concòrdia, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels 
Serveis Tècnics municipals. 

 
2. En cas de modificar els bordons de vorera per a fer un gual per a 

l’entrada de vehicles, caldrà col·locar els bordons prefabricats que a 
continuació es detallen, amb les corresponents peces especials per a 
entregar el gual amb la resta de bordons de la vorera: 

 Model a col·locar en voreres d’amplada inferior a 1.40 m. : mides 
de la peça: 17x75x28 cm + peces especials d’entrega. 

 Model a col·locar en voreres d’amplada superior o igual a 1.40 
metres: mides de la peça: 35x50x25 cm. + peces especials 
d’entrega. 



 

 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 16 € (setze euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
14.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER 
CANVIAR L’ENRAJOLAT DE LA CUINA I EL TERRA DEL PIS SITUAT AL 
CARRER BALMES, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MFN, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a canviar l’enrajolat de la cuina i el terra del pis 
situat al carrer Balmes, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 22 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 22.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per canviar l’enrajolat de la 
cuina i el terra del pis ubicat al carrer Balmes, xx, sol·licitada per la senyora MFN, 
s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MFN, per a canviar l’enrajolat de 
la cuina i el terra del pis situat al carrer Balmes, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 



 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 188 € (cent vuitanta-vuit euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 94,00 € (noranta quatre 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. 
 
15.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
CANVIAR L’ENRAJOLAT DE LA CUINA I EL TERRA DEL PIS SITUAT AL 
CARRER CLAUSELL, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JEB, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a canviar la banyera i enrajolat per humitats al carrer 
Clausell, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 26 d’octubre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 26.10.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de la banyera i 
part de l’enrajolat per humitats a l’habitatge ubicat al carrer Clausell, xx, 
sol·licitada pel senyor JEB, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JEB, per a canviar la banyera i part 
d’enrajolat per humitats al carrer Clausell, xx, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 20 € (vint euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 



 

 

 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
16.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA A LA RIERA GAVARRA, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. LVP, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de cuina a la Riera Gavarra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de novembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 15.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la cuina 
de l’habitatge ubicat a la Riera Gavarra, xx, sol·licitada pel senyor LVP, s’emet el 
següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. LVP, per a l’arranjament de cuina a 
la Riera Gavarra, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 220,80 € (dos-cents vint euros amb vuitanta 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros 
amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 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. 
 
17.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
CANVIAR LES RAJOLES DE LA CAMBRA DE BANY A L’IMMOBLE UBICAT 
A LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JVM, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a canviar les rajoles de la cambra de bany a l’immoble 
ubicat a la Plaça de l’Església, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 14 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar les rajoles de la cambra de bany de l’immoble 
situat a la plaça de l’Església, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de novembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 14.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de les rajoles de 
la cambra de bany de l’immoble ubicat a la Plaça de l’Església, xx, sol·licitada pel 
senyor JVM, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 



 

 

a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 
 

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JVM, per a canviar rajoles de la 
cambra de bany a l’immoble situat a la Plaça de l’Església, xx, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 46 € (quaranta sis euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
18.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE LA CAMBRA DE BANY AL CARRER ST. IGNASI, xx 
 



 

 

Vista la instància presentada per la Sra. MLGI, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de la cambra de bany al carrer St. 
Ignasi, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 14 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de novembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 14.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la 
cambra de bany de l’habitatge situat al carrer Sant Ignasi, xx, sol·licitada per la 
Sra. MLGI, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 



 

 

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

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MLGI, per a l’arranjament de 
cambra de bany al carrer St. Ignasi, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40 € (quaranta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 



 

 

19.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DEL TERRAT PER HUMITATS A L’EDIFICI SITUAT AL 
CARRER DRASSANES DEL PLA, XX 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris de les Drassanes 
del Pla, XX, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament del terrat per humitats al seu edifici. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 22 de novembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació aportada es comprova que es tracta d’un plànol on 
s’indica la zona de terrat afectada per les obres d’arranjament d’humitats, a 
l’edifici situat al C/ Drassanes del Pla, XX (carretera N-II, tram considerat com a 
travessia urbana), quedant l’actuació fora de la zona d’afectació de costes i del 
ferrocarril. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria existent. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de novembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 22.11.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament del terrat 
per humitats a l’edifici situat al carrer Drassanes del Pla, XX, sol·licitada per la 
Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i 
precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Segon.- La construcció objecte de la llicència d’obres sol·licitada es troba dins la 
zona d’afectació de la carretera N-II. 
 
L’article 47.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres estableix que correspon als ajuntaments atorgar les 
autoritzacions d’usos i obres a les zones de servitud i d’afectació en els trams 
urbans i les travesseres. 
 
La finca on s’efectua l’obra es troba ubicada al punt quilomètric 660,30, dins la 
travessera urbana del municipi, que abasta des del punt quilomètric 659 fins el 



 

 

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

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del 
C/Drassanes del Pla, XX, per a l’arranjament del terrat per humitats al seu 
edifici, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria existent. 



 

 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 116 € (cent setze euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60,00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
20.- APROVACIÓ CONVENI AMB L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA LOCAL 
(IMPLANTACIÓ SITMUN) 
 
Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 30 
d’abril de 1997, s’acordà la posada en marxa del servei telemàtic dins l’entorn 
web on s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de 
Barcelona treballa conjuntament amb els municipis del seu àmbit territorial, i 
alhora els responsables municipals poden gestionar directament determinats 
productes. 
 
Atès que entre els productes que es treballen conjuntament, la Diputació de 
Barcelona impulsa l’ús d’eines que els facilitin la gestió integrada del territori, 
derivat del fet que la majoria de les tasques que es gestionen a nivell local 
tenen referència territorial. 

 
Atès que el projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) va ser 
desenvolupat en el marc de la iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE i 
coordinat per la Diputació de Barcelona. La continuïtat i l’evolució del sistema 
estan assegurats a través de la Xarxa Europea SITMUN, creada amb 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre diferents administracions, que va 
ser signat amb data 1 de juny de 2006. 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de setembre de 
2005, va aprovar la creació de la Xarxa Local SITMUN, com a instrument per 
promoure l’ús dels sistemes d’informació geogràfica com a eines per a la gestió 
territorial, i alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local, i a la 
qual s’han d’adherir els ens destinataris per rebre assistència a la gestió 
geogràfica local. 

 
Atès que en el marc dels Plans de concertació 2008-2011 i 2004-2007, la 
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al Protocol general dels 
esmentats Plans i a la Xarxa Local SITMUN van formalitzar convenis de 



 

 

col·laboració en matèria d’assistència a la gestió de la informació geogràfica 
local. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va adherir-se a la Xarxa Local SITMUN 
amb la signatura del conveni de col·laboració per a la implantació del SITMUN 
el 6 de maig de 2008. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, cal procedir a subscriure nous convenis de col·laboració amb els 
ens destinataris del nou Pla, de manera que es garanteixi la continuïtat de la 
prestació del servei. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per a l’assistència a la gestió de la informació geogràfica local (implantació 
SITMUN) que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L’ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA LOCAL 
 

Dades identificatives 
Codi XGL 12/Y/.... 
Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P.... 
Actuació Assistència a la gestió de la informació geogràfica 

local 
Tipus de recurs Recurs tècnic 
Classe de recurs Desenvolupament i manteniment de sistemes 

d’informació i gestió 
Centre gestor Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Alberto Villagrasa Gil, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2012, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 31/05/2012 (núm. 4477/12), publicat al 
BOPB de 6/6/2012; assistit pel secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de 
data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’alcalde, Jesús Marín i 
Hernàndez, assistit per la secretària municipal, Núria Mompel Tusell, 
degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 

aprovat el Pla “Xarxa de Governs Local 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 



 

 

cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

II. D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el 
“Catàleg 2012” i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la 
Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 
(BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva vigència. 

III. La Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d’informació geogràfica a Espanya (LISIGE, art. 2 i 18), com a transposició 
de la Directiva europea 2007/2/CE (INSPIRE) estableix que totes les 
administracions han de desenvolupar infraestructures i serveis d’informació 
geogràfica en l’àmbit de la seva competència i que les entitats locals han de 
produir la cartografia topogràfica a escales majors que 1:5.000 i qualsevol 
cartografia temàtica que precisin en l’exercici de les seves competències, 
així com la informació geogràfica equivalent a aquestes escales, dins els 
seus límits territorials. El Reglament aprovat amb posterioritat estableix el 
termini amb què la informació ha de ser conforme a les especificacions 
INSPIRE (Reglament núm. 1089/2012, de desembre de 2010). 

IV. En exercici de les seves competències de cooperació local (art. 31 i 36 de la 
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de 
Barcelona presta suport, cooperació i assistència als municipis del seu àmbit 
territorial. 

V. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril de 
1997, s’acordà la posada en marxa del servei telemàtic dins l’entorn web 
s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona 
treballa conjuntament amb els municipis del seu àmbit territorial, i alhora els 
responsables municipals poden gestionar directament determinats 
productes. 

VI. Entre els productes que es treballen conjuntament, la Diputació de 
Barcelona impulsa l’ús d’eines que els facilitin la gestió integrada del territori, 
derivat del fet que la majoria de les tasques que es gestionen a nivell local 
tenen referència territorial. 

VII. El projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) va ser 
desenvolupat en el marc de la iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE i 
coordinat per la Diputació de Barcelona. La continuïtat i l’evolució del 
sistema estan assegurats a través de la Xarxa Europea SITMUN, creada 
amb l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre diferents 
administracions, que va ser signat amb data 1 de juny de 2006. 

VIII.  El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de setembre de 
2005, va aprovar la creació de la Xarxa Local SITMUN, com a instrument 
per promoure l’ús dels sistemes d’informació geogràfica com a eines per a la 
gestió territorial, i alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món 
local, i a la qual s’han d’adherir els ens destinataris per rebre assistència a la 
gestió geogràfica local. 

IX. L’òrgan competent de l’ens destinatari ha aprovat l’adhesió a la Xarxa Local 
SITMUN. 

X. En el marc dels Plans de concertació 2008-2011 i 2004-2007, la Diputació 
de Barcelona i els ens locals adherits al Protocol general dels esmentats 
Plans i a la Xarxa Local SITMUN van formalitzar convenis de col·laboració 
en matèria d’assistència a la gestió de la informació geogràfica local. 

XI. Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, cal procedir a subscriure nous convenis de col·laboració 



 

 

amb els ens destinataris del nou Pla, de manera que es garanteixi la 
continuïtat de la prestació del servei. 

XII. Atès que la Diputació de Barcelona és l’encarregada de vetllar pel 
manteniment del sistema i el compliment de la normativa vigent, resulta 
voluntat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local i la posada a 
disposició dels ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de diferents 
eines i recursos que facilitin la gestió territorial a nivell local. 

XIII.  Atès que la Diputació de Barcelona disposa de les eines i els recursos 
necessaris pel manteniment del Sistema d’Informació Territorial Municipal i 
d’altres utilitats/eines d’àmbit de gestió geogràfica pels ens locals que 
encomanin la seva gestió en el marc de les funcions d’assistència i 
cooperació local. 

XIV. La minuta de conveni va ser aprovada per Decret del vicepresident 
3r. I president delegat de l’Àrea de Territori i sostenibilitat de data... 

XV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries amb relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a 
fer 

Assistència a la gestió de la informació geogràfica 
local 

 
1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en 
la vinculació existent entre les actuacions esmentades i la seva competència 
d’assistència i cooperació envers els municipis. 
 
2. Obligacions de les parts 

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
 Per part de la Diputació: 
 

La prestació del suport següent: 
 

Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 

Recurs 
tècnic 

Desenvolupament i manteniment de sistemes 
d’informació i gestió 

 
Que consisteix a: 
 



 

 

a) Posar a l’abast dels ens locals eines, serveis i recursos emmarcats en 
l’àmbit de les Infraestructures de dades espacials (IDE) del món local. Entre 
aquests productes hi ha el SITMUN, visors, geoserveis, metadades i una guia de 
carrers on-line (internet) amb possibilitat d’impressió en format de guia (amb 
graella de carrers), que es nodreix automàticament de la informació que vagi 
actualitzant l’Ajuntament a través del mòdul d’actualització d’aquesta informació. 
 
b) Posar a l’abast dels ens locals la informació gràfica disponible referida al seu 
territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, 
podrà deixar sense servei de consulta a l’Ajuntament per motius de migració, 
manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2 dies 
laborables quan això sigui possible. 
 
c) Permetre la consulta de la cartografia disponible a nivell municipal per part 
del personal de l’ens destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de 
consulta i accés a la informació facilitades per la plataforma. 
 
d) Permetre l’actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a 
través de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les 
informacions cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les 
adreces per tal de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial decret 
2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i 
demarcació de les entitats locals. 
e) La utilització per part de l’Ajuntament de qualsevol dels mòduls 
d’actualització, no suposarà cap responsabilitat a la Diputació de Barcelona 
derivada de qualsevol inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de 
la informació geogràfica gestionada. 
 
f) Posar a l’abast dels ajuntaments un geoportal (portal web d’informació 
geogràfica) que inclogui tots els recursos relacionats amb la Infraestructura de 
Dades Espacials (IDE) del seu àmbit, facilitant-los el compliment de la legislació 
vigent. 
 
g) Adaptar els conjunts d’informació geogràfica inclosos als Annexos de la 
Directiva Europea INSPIRE (2007/2/CE), que estan emmagatzemats a la base de 
dades geogràfica corporativa, a les especificacions de dades establertes per la 
CE en el marc d’aquesta Directiva, en el termini que fixin els reglaments 
escaients. 
 
h) Facilitar la publicació de les informacions contemplades als Annexos de la 
Directiva Europea INSPIRE segons el que estableixin les especificacions de 
dades aprovades, en la mesura que es disposi de la informació a la base de 
dades geogràfica. 
 
i) Coordinar la incorporació de diverses cartografies que resultin dels treballs 
dels serveis interns de la Diputació, sota la responsabilitat del Servei 
corresponent. 
 
j) Incorporar les cartografies generades pels propis ajuntaments, sempre i 
quan s’adeqüin a uns models de dades preestablerts per la Diputació. 
 
k) Centralitzar l’emmagatzematge de la informació facilitada en una base de 
dades i a prendre les mesures de seguretat corresponents, d’acord amb la 



 

 

normativa aplicable a la informació. També es prendran les mesures necessàries 
per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les consultes com en les 
transaccions que pugui efectuar el propi ens destinatari, per via telemàtica. 
 
l) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, 
disposant d’un servei d’assistència que asseguri el correcte funcionament de tot 
el sistema, sens perjudici que hi pugui haver talls puntuals de servei als efectes 
de manteniment io actualització de la plataforma. 
 
m) Mantenir i gestionar la base de dades geogràfica, assegurant en tot moment 
la coherència de la informació. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui 
possible amb mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i 
això, d’acord amb les previsions legals vigents.  
 
n) Garantir el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades personals (LOPD) a què està subjecte la informació 
alfanumèrica, si s’escau, i el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), 
aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord 
amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta 
(“Protecció de dades de caràcter personal”). 
 
La Diputació es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i control, per 
tal d’assegurar un correcte ús del sistema, així com el compliment dels 
compromisos establerts. 
 
 Per part de l’ens destinatari 
 
La realització i la gestió de les actuacions previstes en el present conveni: 
 
A més, l’ens destinatari es compromet a: 
 
a) Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a 
ser incorporats al SITMUN, en el format i l’estructura que estableixi la Diputació. 
La incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportarà canvi de 
titularitat. 
 
b) Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant a nivell de nom 
de carrer com de número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació 
mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del mòdul 
d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i 
l’estructura s’adequarà al que estableixin per normativa les administracions de 
rang superior, fent especial èmfasi al que disposi l’INE a nivell estatal, a través 
del Reglament de població. L’ens destinatari es compromet a l’actualització del 
carrerer tant a nivell gràfic com alfanumèric i a informar a la Diputació de la 
finalització dels treballs de depuració inicials. 
 
c) Informar la Diputació de Barcelona dels usuaris que han d’accedir a la 
plataforma SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, 
manteniment, descàrrega...). 
 
d) Comunicar a la Diputació de Barcelona totes les baixes dels usuaris 
autoritzats o qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no 
dificultar la tramesa de comunicats. 



 

 

 
e) Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin a la 
informació incorporada, per tal de facilitar-ne la seva depuració, tenint en compte 
però, l’any en què ha estat feta. L’ens destinatari serà el responsable de les 
inexactituds que puguin causar danys a tercers. 
 
f) No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del 
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats 
propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització 
corresponent. 
 
g) Garantir el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades personals (LOPD) a què està subjecte la informació 
alfanumèrica, si s’escau, i el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), 
aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord 
amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta 
(“Protecció de dades de caràcter personal”). 
 
3. Qualitat de les dades 

3.1. L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal 
corresponent i tindrà accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN 
únicament a nivell de consulta i respondrà dels danys causats amb motiu de 
qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni. 
 
3.2. L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al 
correcte funcionament del Sistema d’Informació amb la freqüència i la regularitat 
que estableixi amb caràcter general la Diputació de Barcelona. 
 
3.3. Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Barcelona de la 
idoneïtat de la informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol 
eventual inexactitud en l’esmentada informació que poguessin contenir els 
suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys 
ocasionats a l’Ajuntament cessionari de la informació esmentada. 
 
4. Protecció de dades de caràcter personal 
4.1. El SITMUN es configura com una plataforma tecnològica dissenyada per 
integrar en un mateix producte aquelles informacions que, amb base territorial, 
incideixen en la gestió municipal. 
 
4.2. El punt de partida del SITMUN està basat en un sistema d’informació 
geogràfica (SIG) que incorpora informació geogràfica tant dels municipis com de 
caràcter provincial, tot això accessible per mitjà del lloc web habilitat a l’efecte per 
la Diputació de Barcelona. 
 
4.3. La configuració tecnològica del SITMUN permet que el sistema vagi 
evolucionant, en la mesura que la informació disponible pels ajuntaments sigui 
compatible, i integrant diferents nivells d’informació, com poden ser: el carrerer 
municipal, el planejament urbanístic, la informació cadastral, les xarxes de 
serveis... així com altres informacions que estiguin directament o indirectament 
relacionades amb la gestió del territori. 
 
4.4. També hi ha la possibilitat d’incorporar al SITMUN informació relativa als 
habitants del municipi, en conseqüència cal determinar en el present conveni la 



 

 

incidència que en el desenvolupament del projecte pugui tenir la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Així, doncs, d’acord amb les previsions incloses al Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i sempre que en el SITMUN s’integrin dades personals dels 
habitants del municipi, ambdues parts es comprometen a: 
 
I.- L’ens destinatari, com a responsable dels fitxers i la Diputació de Barcelona 
com a encarregada del tractament, compleixen els requeriments normatius 
previstos a la normativa sobre Protecció de dades personals i la resta de 
disposicions de desplegament, així com els protocol d’actuació que s’estableixin 
per la Diputació de Barcelona en aplicació de la normativa vigent o com a 
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 
 
II.- L’ens destinatari, com a responsable del fitxer, autoritza la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, a contractar a 
un tercer el tractament i/o l’hostatge de les dades, els equips i els sistemes que 
intervinguin en el projecte SITMUN, amb l’exclusiva finalitat de facilitar els serveis 
objecte del present conveni. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant 
contracte el dit encàrrec, en el qual es faran constar les obligacions que assumirà 
l’empresa adjudicatària. 
 
III.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions 
que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat 
qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que 
li siguin comunicades per l’ens destinatari. 
 
El tractament de les dades personals es portarà a terme d’acord amb les 
previsions següents: 
 
 Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la incorporació a la 
base de dades geogràfica de la plataforma SITMUN. 
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions 
establertes a l’art. 10 de la LOPD. 
 Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries que garanteixin que només els usuaris autoritzats 
podran accedir al SITMUN. 
 
IV.- La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a 
cap altra finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o 
cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense 
l’expressa autorització de l’organisme responsable de la informació. 
 
V.- La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el 
Reial decret 1720/2007, d’acord amb el nivell de protecció exigit en relació amb la 
tipologia de les dades objecte de tractament. 
 



 

 

VI.- Correspon a l’ens destinatari, com a responsable del fitxer, tenir el fitxer o el 
tractament degudament legalitzat i enregistrat en le Registre de fitxers de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades. 
 
5. Propietat intel·lectual 
5.1. Els gràfics, mapes i dissenys cartogràfics relatius a la topografia i la 
geografia municipal seran objecte de propietat intel·lectual i els seus autors 
conservaran la plena disposició i els drets d’explotació, amb les limitacions que 
fixa la Llei de propietat intel·lectual. No obstant això, mitjançant la formalització 
d’aquest conveni es regulen les condicions de posada en comú i l’accés restringit 
a la consulta de la informació autoritzada a través d’un aplicatiu informàtic en 
xarxa que gestiona la Diputació de Barcelona, del qual ostenta els drets d’autor. 
 
La Diputació de Barcelona és titular dels drets de propietat intel·lectual del 
SITMUN, dels mòduls de gestió de la informació geogràfica i de qualsevol altre 
recurs que posi a l’abast dels ajuntaments, com a objecte d’aquest conveni. 
 
5.2. L’ens destinatari es compromet a fer constar que tant el SITMUN com la 
resta d’eines que es posen al seu abast són propietat de la Diputació de 
Barcelona quan en faci qualsevol ús amb projecció externa. 
 
5.3. La posada a disposició del SITMUN a l’ens destinatari és de caràcter gratuït 
com a mesura d’assistència i cooperació al municipi. 
 
5.4. Les cartografies incloses al SITMUN estan subjectes a la Llei de propietat 
intel·lectual i, per tant, el seu ús estarà supeditat al que s’especifiqui en els 
corresponents convenis de cartografia. 
 
5.5. L’ens destinatari és propietari amb plenitud de drets de les dades i les 
informacions aportades, sense perjudici dels drets prvis de propietat intel·lectual 
sobre aquells continguts (fotografies, plànols, esquemes, dibuixos, etc.) que 
estiguin protegits pel Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així com per altra normativa de 
protecció d’aquests continguts (drets d’imatge, propietat industrial o protecció de 
dades de caràcter personal). Respecte d’aquests, cada entitat signatària serà 
responsable del seu ús pacífic davant tercers afectats. 
 
6. Vigència del conveni 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, amb efectes 
des de la data d’acabament de vigència de l’anterior conveni de col·laboració, 
estenent-se la seva vigència fins a quatre anys, i prorrogant-se tàcitament per 
successius períodes quadriennals, mentre no sigui denunciat. La denúncia del 
conveni per alguna de les parts haurà de realitzar-se amb una antelació mínima 
d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
7. Identificació i senyalització 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial, d’acord 
amb les instruccions de senyalització aprovades per la Diputació. Per obtenir la 
marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc www.diba.cat/comunicació. 
 



 

 

8. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del 
conveni, formant part integrant d’aquest. 
 
9. Incompliment 
9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució 
 
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
 
9.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
10. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
11. Marc normatiu 
11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
general i el Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, 
constitueixen la llei del present conveni. 
 
11.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- La Llei 26/2012, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. La resta de la normativa concordant 
relativa a l’assistència i la cooperació local, i amb caràcter supletori, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 2007, pel que s’estableix una 
infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE). 
- Reglaments europeus (ex. 1089/2010) on s’estableix que els conjunts 
d’informació geogràfica i serveis referits als Annexos de la directiva europea 



 

 

INSPIRE han de ser conformes als documents d’especificacions de dades 
publicats, en el termini que es fixi. 
- Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica. 
- Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d’informació geogràfica a Espanya (LISIGE) que transposa la directiva europea 
INSPIRE, on s’estableix que l’Administració local ha de produir i publicar la 
informació geogràfica que necessiti en l’exercici de les seves competències. 
- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del 
sector públic. 
- Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema 
Cartogràfic Nacional. 
- Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel 
Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, on es defineix la competència municipal en 
la georeferenciació de les adreces. 
- Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de 
gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del 
sòl i ordenació urbana, on s’estableix que les diputacions han de proporcionar 
ajuda tècnica i financera als municipis en les seves competències urbanístiques, 
mitjançant la seva activitat de cooperació. 
- Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de 
Catalunya. 
- Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
 
12. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
13. Relacions amb terceres administracions públiques 
En tot aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens destinatari. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la 
subscripció del present conveni, o de fer-ho públic quan això sigui preceptiuj. 
 
14. Responsabilitat enfront tercers 
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 les actuacions. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en 
el lloc i data que s’assenyalen. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per a l’assistència a la gestió de la informació geogràfica local 
(implantació SITMUN). 
 



 

 

SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona a tots els 
efectes. 
 
21.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PRÉSTEC DE CARPES PER AL SEU ÚS A LA FIRA 
MERCAT MODERNISTA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha organitzat enguany la Fira Mercat 
Modernista amb l’objectiu de donar a conèixer el seu patrimoni modernista i 
aconseguir posicionar-lo com a referent del modernisme català, actuant de 
motor dinamitzador de l’activitat econòmica. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona col·labora amb els ens locals en diversos 
programes, mitjançant l’assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, 
a la vegada que realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, 
fomentant la cohesió social, l’equilibri territorial i la promoció econòmica als 
municipis. 
 
Atès que el context actual de recessió comporta, més que mai, que l’ús de 
recursos públics es desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. 
 
Atès que per aquest motiu la Diputació de Barcelona va cedir carpes a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per contribuir a la disminució de costos globals 
en l’organització de la Fira Mercat Modernista. 
 
Atès que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Mercats i Fires Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la 
modernització d’espais, serveis i processos. Dins d’aquest objectiu, en l’apartat 
d’espais, és on la Diputació endega aquest projecte de préstec de carpes per 
donar resposta a les necessitats dels ens locals. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per al préstec de carpes per al seu ús a la fira mercat modernista, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PRÉSTEC DE CARPES PER 
AL SEU ÚS A LA FIRA MERCAT MODERNISTA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de Barcelona 
 
Il·lm. Sr. JORDI SUBIRANA I ORTELLS, Diputat delegat de Comerç i Esports, 
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, fent ús de les atribucions 
que li han estat conferides mitjançant la Refosa 1/2012, sobre delegació de 



 

 

competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig 
de 2012, i publicada al BOPB de 8 de juny de 2012. 
 
Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de Secretari delegat de la 
Corporació en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació, de data 2 de maig de 2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de 16 
de maig de 2012, de delegació de funcions de Secretaria. 
 
Ajuntament de Canet de Mar 
 
Il·lm. Sr. JESÚS MARÍN I HERNÀNDEZ, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Sra. NÚRIA MOMPEL TUSELL, en qualitat de secretària de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves 
respectives entitats i 
 
MANIFESTEN 
 
I.- La Diputació de Barcelona col·labora amb els ens locals en diversos 
programes, mitjançant l’assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, a 
la vegada que realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, fomentant 
la cohesió social, l’equilibri territorial i la promoció econòmica als municipis. 
 
II.- En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la 
modernització d’espais, serveis i processos. Dins d’aquest objectiu, en l’apartat 
d’espais, és on la Diputació endega aquest projecte de préstec de carpes per 
donar resposta a les necessitats dels ens locals. 
 
III.- L’Ajuntament de Canet de Mar organitza enguany la Fira Mercat Modernista 
amb l’objectiu de donar a conèixer el seu patrimoni modernista i aconseguir 
posicionar-lo com a referent del modernisme català, actuant de motor 
dinamitzador de l’activitat econòmica. 
 
IV.- El context actual de recessió comporta, més que mai, que l’ús de recursos 
públics es desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. La cessió de 
carpes a l’Ajuntament de Canet de Mar, pot contribuir a la disminució de costos 
globals en l’organització de la Fira Mercat Modernista. 
 
V.- Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen les 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
El present conveni té per objecte articular la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina de Comerç i Fires Locals de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i 



 

 

l’Ajuntament de Canet de Mar per al préstec de 12 carpes 3x3 per al seu ús a la 
Fira Mercat Modernista els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2012. 
 
SEGONA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del 12 de setembre de 2012 i fins el 19 de 
setembre de 2012. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
1.- L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 
 

a) Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en 
que li va ser lliurades. Això implica efectuar la neteja d’aquestes després 
del seu ús i, si s’escau, a reparar els desperfectes ocasionats durant el 
període de préstec. 

b) Disposar del personal tècnic i operaris necessaris, un mínim de dues 
persones, per a la recepció de les carpes. Les depeses que se’n derivin 
per a aquest concepte seran a càrrec de l’ens beneficiari. 

c) Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del 
lloc on s'instal·lin les carpes. 

d) Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui 
produir com a conseqüència de l'ús de les carpes cedides en préstec. 

 
2.- La Diputació de Barcelona, a través de Oficina de Mercats i Fires Locals, es 
compromet a: 
 

a) Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les carpes objecte del 
préstec. 

b) Donar assessorament a l’ens beneficiari en la utilització de les carpes. 
c) Assumir les despeses de transport de les carpes i disposar del personal 

necessari per al correcte transport i manipulació de les carpes. 
 

QUARTA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus 
respectius logotips, en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, 
en particular els cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats 
per donar-la a conèixer, així com als llibres, vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració. 
 
CINQUENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE 
DADES 
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de 
persones físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni 
respectaran la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada 
pel Reial Decret 1720/2007 (RDLOPD), i que prèviament a la realització de 
cadascuna de les accions que se’n derivin, adoptaran els acords pertinents que 
garanteixin el compliment estricte de la normativa esmentada. 
 
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que 
s’hagi adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el 
compliment de la normativa. 



 

 

 
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 
 

a) La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini. 
b) L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
c) L’avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets 

econòmics corresponents. 
d) La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del 

conveni. 
e) Les altres que legalment procedeixin. 

 
SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar es comprometen a 
resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. 
 
En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa 
de la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d’aquest conveni 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, Comerç i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per al préstec de carpes per al seu ús a la Fira Mercat Modernista, el qual va 
estar en vigor els dies de cessió d’aquestes carpes, això és els dies 14, 15 i 16 
de setembre de 2012 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquesta acords a la Diputació de Barcelona a tots els 
efectes. 
 
22.- APROVACIÓ CONVENI AMB L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE MATARÓ PER A LA PROMOCIÓ I LA DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI MODERNISTA DE TOTS DOS MUNICIPIS 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi, per la gestió dels 
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota 
classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 28 del mateix text legal, els municipis 
poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres 



 

 

administracions públiques -en particular les relatives a la cultura, la promoció de 
la dona, l’educació, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient-. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, conscient de la importància del turisme 
com  un dels principals motors per el desenvolupament econòmic del municipi, 
té com un objectiu prioritari posicionar  Canet de Mar com a municipi d’interès 
turístic i cultural tot vinculant-lo amb la figura i obra de Lluís Domènech i 
Montaner.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Mataró manifesten el seu interès per impulsar el 
modernisme als dos municipis en la visita guiada a diversos edificis 
modernistes que els arquitectes modernistes Antoni Gaudí, Josep Puig i 
Cadafalch i Lluís Domènech i Montaner hi van realitzar, amb l’objectiu de posar 
en marxa una nova proposta turística – cultural que dinamitzi l’economia 
turística i cultural local i comarcal.  
 
Atès que per dur a terme aquesta proposta turística han elaborat un conveni de 
col·laboració, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ I L’AJUNTAMENT DE CANET 
 
A Mataró / Canet de Mar, a .......... de 2012 
 
REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Miquel Rey Castilla, com a President de l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró (d’ara endavant IMPEM), amb domicili al carrer 
Herrera, núm. 70 de Mataró,  que actua en virtut de les delegacions conferides 
per resolució de l’Alcaldia  de data 14 de juny de 2011. 
 
D’una altra part, el Sr. Albert Lamana Grau, com a Regidor de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb domicili al  
carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi, per la gestió dels 
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota 
classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

II. Que de conformitat amb l’article 28 del mateix text legal, els municipis poden 
realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions 
públiques -en particular les relatives a la cultura, la promoció de la dona, 
l’educació, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient-. 

III. Que un dels objectius estratègics de l’IMPEM és fer de Mataró una veritable 
ciutat turística, posant en valor els recursos patrimonials i potenciant la ciutat 
a l’exterior a través d’esdeveniments i activitats que generin atracció de 



 

 

visitants amb la conseqüent generació de riquesa i rendibilització del 
patrimoni com a valor econòmic. 

IV. Què l’Ajuntament de Canet de Mar, conscient de la importància del turisme 
com  un dels principals motors per el desenvolupament econòmic del 
municipi, té com un objectiu prioritari posicionar  Canet de Mar com a 
municipi d’interès turístic i cultural tot vinculant-lo amb la figura i obra de 
Lluís Domènech i Montaner.  

V. Que l’IMPEM conjuntament amb l’ajuntament de Canet de Mar   manifesten 
el seu interès per impulsar el modernisme als dos municipis en la visita 
guiada a diversos edificis modernistes que els arquitectes modernistes 
Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i Lluís Domènech i Montaner hi van 
realitzar, amb l’objectiu de posar en marxa una nova proposta turística – 
cultural que dinamitzi l’economia turística i cultural local i comarcal.  

 
En virtut de tot el que precedeix, les dues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present 
conveni marc de col·laboració que es regirà pels següents 

 
PACTES:  
 
PRIMER.- OBJECTE 
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’IMPEM i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per tal de promocionar i difondre el patrimoni 
modernista de Mataró i de Canet de Mar que forma part de la història dels dos 
municipis i alhora fer accessible aquest  patrimoni al visitant, a partir d’una ruta 
modernista al Maresme. 
 
SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
L’IMPEM i l’Ajuntament de Canet de Mar es comprometen en virtut d’aquest 
conveni, a: 
a) Assumir conjuntament l’organització, gestió i logística de la ruta modernista 
entre  Mataró i  Canet de Mar de la següent forma: 
 
- Nomenar una persona tècnica de referència de cada municipi per tal de 

poder coordinar les actuacions entre ambdós municipis. 
- Catalogar els recursos i equipaments turístics i culturals d’ambdós municipis 

per elaborar les propostes turístiques i culturals que es requereixin per 
impulsar la ruta. 

- Gestionar l’obertura dels recursos patrimonials públics i privats d’ambdós 
municipis als quals s’accedeix i/o es visita durant la ruta. 

- L’IMPEM elaborarà els estudis de costos per a la determinació dels preus 
públics de la ruta modernista per a públic en general, per a grups organitzats 
i  per a grups organitzats amb transport propi, preveient que als estudis de 
costos no s’inclouran les despeses de restauració que s’abonaran 
directament a l’establiment pels visitants. 

- L’IMPEM gestionarà i contractarà els serveis requerits per a realitzar la ruta 
a les empreses proveïdores de transport, guiatge i entrades a la casa – 
museu Lluís Domènech i  Montaner de Canet de Mar. Aquestes despeses 
seran assumides directament per l’IMPEM, d’acord amb la previsió 
contemplada en l’annex 1, quedant cobertes pels ingressos generats per la 
venta de tiquets de la ruta.  

- Informar i gestionar  les reserves de persones participants des de les 
respectives Oficines de Turisme, acordant-se que l’Oficina de Turisme de 



 

 

Mataró, com a punt inicial de la ruta, realitzarà la venta de tiquets a les 
persones participants i recaptarà els ingressos que se’n derivin. 

 
b) Editar i produir conjuntament els suports gràfics i digitals, en funció de la 
disponibilitat pressupostària de cada ajuntament, destinats a la difusió la Ruta 
modernista entre Mataró i Canet de Mar. Establint-se que cada part assumirà el 
50% de les despeses que es puguin generar. 
 
c) Promoure i difondre conjuntament la ruta modernista com a producte turístic 
cultural mitjançant: 
 
- Les campanyes de comunicació pròpies dels ajuntaments de  Mataró i de 

Canet de Mar. 
- La incorporació de la ruta dins la cartera de rutes i visites guiades anuals 

d’ambdós municipis. 
- La participació conjunta, si s’escau, a la Fira Modernista de Terrassa i a la 

Fira Modernista de Canet de Mar i a d’altres fires o esdeveniments que 
puguin ser d’interès turístic i cultural per a promocionar la ruta. 

 
d) Participar en el Cercle de Turisme impulsat per la Gerència de Serveis de 
Turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
e) Sol·licitar conjuntament a la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació 
de Barcelona  suport econòmic i tècnic per a realitzar accions de difusió i 
promoció de la nova ruta modernista. 
 
f) Acordar conjuntament les activitats anuals de promoció i difusió de la ruta i 
acordar el pressupost anual a destinar per assumir conjuntament les despeses 
que es puguin generar per aquestes activitats de promoció i difusió. 
 
Aquesta relació de compromisos no té, en cap cas, un caràcter exhaustiu ni 
tancat i qualsevol dels dos municipis podrà proposar, al llarg de la durada del 
conveni, qualsevol altra mesura o actuació que consideri convenient i profitosa, la 
qual haurà de ser acceptada pel municipi restant. 
 
TERCER-. CAUSES D’EXTINCIÓ 
Seran causes d’extinció del present conveni les següents: 
1. El mutu acord entre ambdues parts. 
2. L’incompliment per qualsevol d’ambdues parts de les clàusules pactades. 
3. Les susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen 
les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
QUART.- PERIODE DE VIGÈNCIA 
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2013. Si cap de les dues parts ho denuncia de forma expressa, es 
prorroga anualment. 
 
En prova de conformitat signen aquest conveni per duplicat en el lloc i en la data 
esmentats al començament. 

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



 

 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró i l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la 
promoció i la difusió del patrimoni modernista de les dues poblacions. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 500 euros a càrrec de la partida 30 43000 
22602 del pressupost municipal per a l’exercici 2013. L’aprovació d’aquesta 
despesa queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal per 
a l’exercici 2013. 
 
TERCER.- Nomenar la senyora Glòria Cruanyes, tècnica de Turisme de 
l’Ajuntament de Caner de Mar com a persona tècnica de referència de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per poder coordinar les actuacions entre ambdós 
municipis 
 
QUART.- Facultar el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró i a la Tresoreria i la Intervenció municipals. 
 
23.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 12 FINS AL DIA 16 DE 
NOVEMBRE DE 2012 
 
Núm. Data Resum 
1250 12/11/2012 Canvi nom activitat C/ Sebastià Cabot, XX 
1251 12/11/2012 Resolució expedient sancionador civisme NA 
1252 12/11/2012 Establiment de Serveis Mínims dia 14 de novembre 
1253 13/11/2012 rodatge pel·lícula 
1254 13/11/2012 Autorització venta montaditos AMPA Sta. Rosa de Lima 
1255 13/11/2012 Contractació obres adequació accessos Odèon 
1256 14/11/2012 Autorització terrassa hivern a l'Hostalet 
1257 14/11/2012 Incoació expedient sancionador civisme FJS 
1258 14/11/2012 Incoació procediment ordre d'execució penya-segat del c/ del Mar 
1259 14/11/2012 Sobreseïment expedient de restauració rda. Dr. Anglès, XX 
1260 15/11/2012 Relació despeses setmanals 
1261 15/11/2012 Autorització ús masoveria Cop de Rock 
1262 16/11/2012 Autorització terrassa d'hivern El Meson 
1263 16/11/2012 Autorització terrassa d'hivern Las Banderas 
1264 16/11/2012 Autorització terrassa d'hivern Bar Tropical 
1265 16/11/2012 Autorització ús envelat festival danses orientals 
1266 16/11/2012 Contractació vestuari brigada municipal 

 
24.- 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 19.35 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa accidental 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Cati Forcano Isern 


