
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 6 DE JUNY DE 2013 

 
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: 19.35 hores 
Hora que acaba: 20.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

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

 
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 30.05.13 
2) Aprovació relació despeses 
3) Aprovació pagament centres educatius dels imports corresponents al primer 

atorgament dels ajuts socioeconòmics del curs 2012-2013 
4) Aprovació rectificació fitxes preacords meses de contractació 
5) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme 

per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre 
(Aedes Albopictus) al municipi 

6) Aprovació fraccionament cànon municipal 2013 guingueta número 3 
7) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 

localitzar escomesa a la xarxa de subministrament de gas C/ Salvador 
Espriu, xx 

8) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per a la 
instal·lació d’una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas Av. Dr. 
Flèming, xx 



 

 

 
 

9) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per a la 
substitució d’una vàlvula a l’escomesa de subministrament de gas Av. 
Maresme, xx 

10) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de subministrament de gas 
C/ Alcalde Fors, x 

11) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de subministrament de gas 
C/ Seco Boix, x 

12) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas C/ Eduard 
Farrés, x 

13) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas riera sant 
Domènec, x 

14) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas C/ Sant Josep, x 

15) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas C/ Jaume Ferrer 
Noé, x 

16) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de subministrament de gas 
C/ Josep Cabruja, x 

17) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per 
localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas ronda Sant 
Jordi, x 

18) Concessió llicència obres menors per arranjar la façana i pintar-la de color 
crema C/ Vge. De Montserrat, x 

19) Concessió llicència obres menors per doblar terrat per filtracions d’aigua Pl. 
Pau Casals, xx 

20) Concessió llicència obres menors per canviar banyera per plat de dutxa C/ 
Clausell, xx 

21) Concessió llicència obres menors per canviar enrajolat pati i escala exterior 
C/ del Mar, x 

22) Concessió llicència obres menors per arranjar la claveguera riera Gavarra, x 
23) Concessió llicència obres menors per enrajolar cuina i bany C/ Vall, x 
24) Relació de decrets des del dia 20 fins al dia 24 de maig de 2013 
25) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 30.05.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 30 de maig de 2013 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  16 de maig  de 2013, de l’Ajuntament  per 
import de 43.656,60  €,  corresponent a la relació 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 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
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 6 de juny de 2013, per import 
de  43.656,60 €, corresponent a la relació F/2013/19 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS DE LS 
IMPORTS CORRESPONENTS AL PRIMER ATORGAMENT DELS AJU TS 
SOCIOECONÒMICS DEL CURS 2012-2013 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va obrir la convocatòria per a sol·licitar 
els ajuts socioeconòmics de menjador durant el mes de juliol de 2012. 
 
Vist que al llarg del curs escolar s’ha rebut diverses notificacions del Consell  
Comarcal del Maresme en relació a la resolució de la convocatòria. 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 

En data 4 de desembre de 2012 el Consell Comarcal del Maresme va notificar el 
primer atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2012-2013. 
L’atorgament esmentat es va acceptar a la Junta de Govern Local de data 31 de 
gener de 2013. 
 
En data 8 de febrer de 2013 es va rebre notificació del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució del segon atorgament dels ajuts individuals de 
menjador per al curs 2012-2013. L’atorgament esmentat es va acceptar a la 
Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2013.  
 
En data 9 de maig de 2013 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució del  tercer atorgament dels ajuts individuals de menjador per al 



 

 

 
 

curs 2012-2013, el qual va ser acceptat en sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 16 de maig de 2013  
 
El quadre següent reflecteix el conjunt d’alumnes becats i d’imports que s’han de 
percebre. 
 
 1r atorgament  2n atorgament  3r atorgament  TOTAL 
Centre educatiu  Nre. Import  Nre Import  Nre Import  Nre Import  
Escola Misericòrdia 38  20.850,60€ 12   5.877,60€ 5 930€ 55 27.658,20€ 
Escola Turó del 
drac 

16    8.779,20€ 11   5.387,80€ 14 2604€ 41 16.771,00€ 

Col·legi Yglesias 4     2.194,80€ 4 
1 

  1.959,20€ 
     291,40€ 

- - 9 4.445,40 € 

Col·legi FEDAC 
Canet Sta. Rosa de  
Lima 

3     1.646,10€ 5     2.449,00€ 5 
930€ 

13 5.025,40€ 

Escola Joan 
Maragall 

-- -- 1      489,90€ - - 1 489,90€ 

Escola Tomàs 
Viñas 

-- -- 2      979,80€ - 
- 

2 979,80€ 

Col·legi La 
Immaculada 

- - - - 1 186€ 1 186€ 

TOTAL 61 33.470,70€ 36  17.434,40€ 25 4.650€ 122 55.555,1€ 
 
  
El Consell Comarcal del Maresme ingressa a compte d’aquests ajuts diversos 
imports al llarg del curs escolar per tal que l’Ajuntament de Canet de Mar  pugui 
fer pagaments a compte de la liquidació de la subvenció, un cop justificada, als 
diferents centres educatius que gestionen els diferents serveis de menjador.  
 
En data 28 de maig de 2013 s’ha rebut l’ingrés de 33.470,70€ que correspon a 
l’import de les beques assignades en el primer atorgament del curs 2012-2013. 
Posteriorment, un cop acabat el curs i justificats els ajuts, el Consell Comarcal 
aplica les regularitzacions corresponents a les reassignacions, trasllats,  i altres 
incidències en els pagaments restants. 
 
Vist que en el cas del Col·legi Yglesias s’ha tramitat dues bestretes a compte per 
import de 2963,60€ mitjançant el decret de l’Alcaldia 168/2013 de catorze de 
febrer de 2013 i el decret de l’Alcaldia 432/2013 de data setze de maig de 2013. 
 
El detall dels imports que caldrà fer efectius als diferents centres, tenint en 
compte l’atorgament inicial és: 
 

Centre  Import  
 

Escola Misericòrdia                  20.850,60€ 

Escola Turó del drac                  8.779,20€ 
Col·legi FEDAC Canet Sta. Rosa de Lima                  1.646,10€ 
Total                  31.275,90€ 

 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 



 

 

 
 

 
PRIMER.- Efectuar, amb càrrec a la partida 51 32100 48000 RC núm. 3582 el 
pagament corresponent al primer atorgament dels ajuts individuals de menjador 
del curs 11-12 als diferents centres educatius segons el detall següent: 
 

Centre  Import  

Escola Misericòrdia                  20.850,60€ 

Escola Turó del drac                  8.779,20€ 
Col·legi FEDAC Canet Sta. Rosa de Lima                  1.646,10€ 

Total                  31.275,90€ 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
4.- APROVACIÓ SOL·LICITUD PREACORDS DE L’AJUNTAMENT  DE 
CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS L OCALS 
2012-2015” PER A L’ANY 2013 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 31 de maig de 
2012 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 8 de juny de 2012, 
configura els catàlegs de concertació com un dels instruments que, juntament 
amb les Meses de Concertació i els Programes Complementaris, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits definits 
a la clàusula 7a del Protocol general. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de juliol de 
2012, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Local 2012-2015”. 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Canet de Mar va fer la 
sol·licitud electrònica de les Meses de Concertació 2012-2015, amb una 
memòria descriptiva de cada sol·licitud. 
 
Atès que en data 19 de març d’enguany, la Diputació de Barcelona va 
comunicar a l’Ajuntament que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, aquests dos ens han assolit els preacords següents: 
 

• Sostenibilitat dels serveis prestats: una subvenció de 175.000 euros per 
a l’any 2013. 



 

 

 
 

• Conservació global dels equipaments i les infraestructures actuals: 
400.000 euros, repartits de la manera següent: 

 
- 250.000 per a l’any 2013 
- 150.000 per a l’any 2014 

 
Atès que en el BOP de data 28 de març de 2013 es va publicar l’aprovació per 
part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Concertació de l’any 2013, el 
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2013 fou aprovada una primera proposta de 
preacords en relació a la mesa de concertació abans esmentada. 
 
Atès que des de la Regidoria de Sanitat s’ha volgut concretar els projectes a 
sol·licitar, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de maig de 
2013, aprovant la formalització dels preacords de les Meses de concertació per 
a l’any 2013 i que són els següents: 
 
ÀMBITS DE CREACIÓ / MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I 
INFRAESTRUCTURES 
 

- Climatització de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
 12.250 

- Construcció d’una pista d’skate    
 22.000 

- Reposició de papereres     
 17.830 

- Adequació de calefacció al pavelló          
872 

- Senyalització parcs i platges          
3.000 

- Línies de vida platges        
3.000 

- Arranjament del pàrquing de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
 10.000 

- Arranjament de l’antic camí d’Arenys   
 20.000 

- Arranjament mur de la riera Sant Domènec   
 20.000 

- Arranjament de l’Escola de Música       
5.000 

- Condicionament carrers i nou IES    
 47.994 

- Enllumenat del carrer Romaní    
 16.253 



 

 

 
 

- Enllumenat zones de la població    
 11.701 

- Col·locació baranes parcs infantils    
 20.000 

- Creació accés camp de futbol municipal   
 30.100 

- Inversions en instal·lacions esportives   
 10.000 

 
TOTAL                  250.000 
 
ÀMBITS DE GARANTIA DE LA PRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS 
PÚBLICS LOCALS 
 

- Sosteniment Escola Bressol:     
 97.280 

- Servei de neteja de platges:      
 18.000 

- Servei gossera municipal:         
5.400 

- Factures sense consignació pressupostaria prevista:  
o Reparació no prevista del tractor de la brigada:     

8.900 
o Servei de mantenint parcs infantils:       

2.420 
o Servei fotocopiadores Jutjat:            

1.000 
- Increment del cost de l’electricitat:     

 42.000 
 
TOTAL                       175.000 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona la voluntat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar de sol·licitar aquests preacords dins el Pla “Xarxa de Governs 
Locals” per a l’any 2013. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A LA REALITZACIÓ DE TRACTA MENTS 
AMB LARVICIDA ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (Aedes Albop ictus) AL 
MUNICIPI 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de fer 
tractaments enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb 
interès comú de controlar les poblacions de mosquit tigre a la comarca. 
 



 

 

 
 

Atès que el mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora d’origen 
asiàtic que actualment ja es troba a tots els municipis  
 
Atès que les larves del mosquit tigre requereixen petites quantitats d’aigua 
estancada per poder créixer, aigua acumulada en petits recipients (joguines, 
plats de testos, cendrers, galledes...). Aquesta característica facilita que puguin 
créixer en espais privats com jardins de cases, terrasses, etc. que dificulten 
molt la intervenció de l’administració in situ. La inaccessibilitat per part de 
l’administració a les propietats privades complica molt el control de les 
poblacions. 
 
Atès que els embornals de la via pública són llocs on es troben larves dels 
mosquits tigre, ja que l’aigua estancada que hi queda proporciona un lloc 
adequat per a la cria d’aquests mosquits. Els embornals són un lloc accessible, 
ja que no estan en propietats privades i on des dels ajuntaments s’hi pot actuar 
directament. S’ha demostrat que l’aplicació de larvicides en els embornals de la 
via pública és un mètode eficaç per eliminar laves de mosquit tigre i així evitar 
l’aparició dels mosquits adults. El fet que els embornals es trobin a la via 
pública, fora de propietats privades fa que siguin un lloc accessible perquè des 
dels ajuntaments es pugui actuar per controlar les poblacions de mosquit tigre. 
 
Atès que la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública a l’article 52 defineix 
que els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueix la Llei 
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la normativa específica, dóna competències als ajuntaments per 
prestar com a servei mínim la gestió del risc per a la salut derivada dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les 
plagues. 
 
Atès que són competències de la comarca la cooperació, l’assessorament i la 
coordinació dels ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis. 
 
Atès que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal del Maresme i 
els ajuntaments per assolir els interessos comuns i com una tècnica adequada 
de cooperació entre les diverses administracions públiques és el conveni. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de cooperació entre tots dos ens, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL  
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA REA LITZACIÓ 
DE TRACTAMENTS AMB LARVICIDA ENFRONT EL MOSQUIT TIG RE (Aedes  
albopictus ) AL MUNICIPI 
 
A Mataró, ____ de ______ de 2013 
 
REUNITS 



 

 

 
 

 
Per una part el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, president del Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Per l’altra part, el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar (a partir d’ara l’Ajuntament). 
 
EXPOSEN 
 
Primer.-  Que el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de fer 
tractaments enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb 
interès comú de controlar les poblacions de mosquit tigre a la comarca. 
 
Segon.-  El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora d’origen 
asiàtic que actualment ja es troba a tots els municipis  
 
Tercer.-  Les larves del mosquit tigre requereixen petites quantitats d’aigua 
estancada per poder créixer, aigua acumulada en petits recipients (joguines, plats 
de testos, cendrers, galledes...). Aquesta característica facilita que puguin créixer 
en espais privats com jardins de cases, terrasses, etc. que dificulten molt la 
intervenció de l’administració in situ. La inaccessibilitat per part de l’administració 
a les propietats privades complica molt el control de les poblacions. 
 
Quart.-  Els embornals de la via pública són llocs on es troben larves dels 
mosquits tigre, ja que l’aigua estancada que hi queda proporciona un lloc adequat 
per a la cria d’aquests mosquits. Els embornals són un lloc accessible, ja que no 
estan en propietats privades i on des dels ajuntaments s’hi pot actuar 
directament. S’ha demostrat que l’aplicació de larvicides en els embornals de la 
via pública és un mètode eficaç per eliminar laves de mosquit tigre i així evitar 
l’aparició dels mosquits adults. El fet que els embornals es trobin a la via pública, 
fora de propietats privades fa que siguin un lloc accessible perquè des dels 
ajuntaments es pugui actuar per controlar les poblacions de mosquit tigre. 
 
Cinquè.-  La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública a l’article 52 defineix 
que els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueix la Llei 
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la normativa específica, dóna competències als ajuntaments per 
prestar com a servei mínim la gestió del risc per a la salut derivada dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les 
plagues. 
 
Sisè.-  Que són competències de la comarca la cooperació, l’assessorament i la 
coordinació dels ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de 
gestionar els municipis. 
 
Setè.- Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal del Maresme 
i els ajuntaments per assolir els interessos comuns i com una tècnica adequada 
de cooperació entre les diverses administracions públiques és el conveni. 
 
Vuitè.-  Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, els articles 303 a 
311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats 



 

 

 
 

i serveis dels ens locals, i els article 26.2 i 28.1 a) i d) del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya que regula la figura de la cooperació als municipis. 
 
CLÀUSULES 
 
1a. OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte establir les bases i les condicions mitjançant les 
quals l’Ajuntament encomana al Consell Comarcal del Maresme la realització de 
tractaments enfront el mosquit tigre al municipi a fi de fer un control de les 
poblacions de mosquit tigre a la comarca. 
 
2a. LLOC D’ACTUACIÓ 
 
El present conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament té com a àmbit 
d’actuació els embornals de la via pública que determini l’Ajuntament i que 
s’indiquin en el moment del tractament. 
 
3a. PROCEDIMENT DELS TRACTAMENTS 
 
S’entén com a tractament cada vegada que es faci una aplicació de larvicida als 
embornals que es determinin per part de l’Ajuntament. 
 
Es faran, com a mínim, tres tractaments amb larvicida als embornals fixats a la 
clàusula 2 i que es duran a terme durant els mesos de maig – novembre. El 
Consell Comarcal podrà variar el número de tractaments coordinadament amb 
els ajuntaments. 
 
L’Ajuntament determinarà els embornals on es farà el tractament amb larvicida i 
s’acordarà amb el Consell Comarcal els dies que es farà cada tractament. 
 
L’aplicació de larvicida en els embornals es farà per la persona que designi el 
Consell Comarcal del Maresme i la despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament designarà una persona que haurà d’acompanyar en tot moment la 
persona que faci l’aplicació i haurà d’indicar els punts a tractar, sempre tenint en 
compte que el mosquit tigre es troba en aquells embornals que tenen retenció 
d’aigua. 
El Consell Comarcal del Maresme es responsabilitzarà de determinar els 
productes i les formes de tractament més adequades, així com les mesures 
complementàries i preventives durant la seva aplicació. 
 
4a. COST DE L’APLICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
El preu de cada tractament serà en funció dels embornals que es tractin. 
 
Per a cada tractament el preu serà en funció del nombre d’embornals on s’ha fet 
l’aplicació de larvicida i el preu anirà per franges: 
 
• De l’embornal 1 al 100: 1 euros + IVA per embornal amb un mínim de 80 

euros + IVA per tractament. 
• De l’embornal 101 al 200: 0,80 euros + IVA per embornal. 



 

 

 
 

• Des de l’embornal 201: 0,62 euros + IVA per embornal. 
 
El consistori abonarà el cost de cada tractament al seu municipi en funció de les 
liquidacions que li seran lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme un 
cop acabat cada tractament. El Consell Comarcal es reserva el dret de 
suspendre les actuacions en un municipi si hi ha liquidacions pendents. 
 
5a. SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
 
Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme juntament amb els tècnics 
municipals faran un seguiment dels tractaments. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme qualsevol incidència 
que es detecti en el desenvolupament de les tasques descrites en el conveni. 
 
El Consell Comarcal del Maresme comunicarà a l’Ajuntament qualsevol 
incidència que es detecti en el desenvolupament de les tasques descrites en el 
conveni. 
 
6a. DURADA I RESOLUCIÓ 
 
Aquest conveni tindrà vigència d’un any des de la signatura. S’entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d’un any, fins a un màxim de 4 anys, si cap 
de les dues parts no ho denuncien per escrit abans del mes de març. En aquest 
cas, els imports a satisfer per part de l’Ajuntament seran revisats d’acord amb 
l’Índex de Preus al Consum, publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). 
 
En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li 
corresponen, el Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que s’acordi. 
 
7a. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a ____ de _____ de 2013. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per dur a terme tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al 
municipi. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa continguda a la clàusula quarta que puja un 
import de 348,48 euros, amb càrrec a la partida 42 31303 22710 del vigent 
pressupost per a l’any 2013, d’acord amb la retenció de crèdit número 3522. 
 



 

 

 
 

TERCER.- Designar el treballador municipal, senyor RBD com a interlocutor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per fer el seguiment dels tractaments amb 
larvicida. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
6.- APROVACIO FRACCIONAMENT CANON MUNICIPAL 2013 GU INGUETA 
NÚM. 3 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de desembre 
de 2011, va acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 3 de la platja de Canet de Mar, a favor del Sr. MLLE, pel preu 
cert i global de 12.021.-€ per temporada. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de març d’enguany va acordar, 
entre d’altres, augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 
3 en 356,97.-€, equivalent a l’augment del 2,9% que ha experimentat l’ IPC en 
el darrer any, essent el cànon a liquidar l’any 2013 de 12.666,47-€. 
 
Vista la instància presentada en data 27 de maig d’enguany pel Sr. MLLE, on 
sol.licita el fraccionament del pagament del cànon corresponent a la guingueta 
núm. 3 en cinc fraccionaments. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal, el contingut del qual es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu al fraccionament en el pagament del cànon de la concessió de 
l’explotació de la guingueta de temporada núm. 3 de la platja de Canet de Mar 
per a la temporada 2013. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 17 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar incoar 
l’expedient d’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de 
temporada a les platges de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014. 
 



 

 

 
 

En data 14 d’abril de 2011 la Junta de Govern Local va acordar entre d’altres, 
atorgar l’autorització per a l’explotació de la guingueta num. 3 a l’empresa Vam 
Group Eleven, S.L., pel preu cert i global de 12.021.-€. 
 
En data 10 d’octubre i 7 de novembre de 2011, el Sr. MLLE en representació de 
Vam Group Eleven S.L., va sol.licitar autorització municipal per formalitzar la 
cessió de les guinguetes 3 i 5 a favor seu com a persona física, aportant tota la 
documentació requerida per aquest ajuntament al respecte. 
 
En data 15 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va acordar autoritzar 
la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 de la platja de Canet de Mar a 
favor del Sr. MLLE pel preu cert i global de 12.021.-€ per temporada. 
 
En data 14 de març de 2013, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm.3 en 356,97.€, 
equivalent a l’augment del 2,9% que ha experimentat l’IPC i aprovar la 
corresponent liquidació d’aquest import, essent l’import total del cànon a liquidar 
de 12.666,47-€. 
 
En data 27 de maig d’enguany el Sr. MLLE ha sol.licitat el fraccionament del 
pagament del cànon de la guingueta núm. 3 en 5 pagaments, proposant les 
següents dates per fer-lo efectiu: primer pagament al muntatge de les 
instal.lacions, segon pagament el 30 de juny, tercer pagament el 30 de juliol, 
quart pagament el 30 d’agost i cinquè pagament el 30 de setembre. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de Recaptació, estableix: 
 
“Article 44. Aplaçament i fraccionament del pagament. 
1. L’Administració podrà  a sol·licitud de l’obligat aplaçar o fraccionar el pagament 
de les deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003. de 
17 de desembre, General Tributaria. 
2. Seran aplaçables o fraccionables tots els deutes tributàries i altres de 
naturalesa pública la titularitat correspongui a la  hisenda pública , llevat de 
les excepcions previstes en les lleis. 
....” 
 
“Article 53. Càlcul d’interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
... 
2. En el cas de concessió del fraccionament, es calcularan interessos de demora 
per cada fracció del deute.” 
 
L’article 82.2 La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, estableix: 
 
“2. Es pot dispensar totalment o parcialment l'obligat tributari de la constitució de 
les garanties a què es refereix l'apartat anterior en els casos següents: 
 
a. Quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la 
normativa tributària. Aquesta excepció es pot limitar a sol · licituds formulades en 
determinades fases del procediment de recaptació 
...” 



 

 

 
 

 
CONCLUSIONS  
 
Atès l’establert a l’article 44 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació, que permet a sol·licitud de 
l’interessat, fraccionar els deutes de naturalesa pública. 
 
Atès que en cas de concessió de fraccionament, es calcularan interessos de 
demora per a cada fracció del deute, i en conseqüència, el càlcul a satisfer es el 
següent: 
 

     5,00%  

Import  Data Fraccionament  Dates Dies Interessos  Total a  

 Pagament   Fraccionament  Fraccionament   Pagar 

       

12.666,47 € 15/06/2013 3.166,62 € 15/06/2013 0 0,00 € 3.166,62 € 

  3.166,62 € 01/07/2013 16 7,04 € 3.173,65 € 

  3.166,62 € 31/07/2013 46 20,23 € 3.186,85 € 

  3.166,62 € 30/08/2013 76 33,43 € 3.200,04 € 

       

 Total  12.666,47 €  Total  60,69 €  

 
Atès l’article 82.2 de la Llei General tributaria, estableix, la possibilitat de 
dispensar de la constitució de garantia, en els casos de quanties inferiors a la 
que fixi una normativa tributaria, i atès que l’Agència 
 
Tributaria dispensa de la constitució de garantia, en els casos de quanties 
inferiors a 18.000 €, i en conseqüència, el fraccionament no restaria condicionat a 
que l’interessat presenti davant d’aquest Ajuntament cap tipus d’aval bancari en 
la forma legalment establerta o qualsevol altra de les garanties previstes en la 
normativa aplicable. 
 
Informo FAVORABLEMENT a la concessió de fraccionament en el següents 
termes: 
 
• Quota 1 - 15/06/2013- 3.166,62.-€ (Inclou interessos de demora). 
• Quota 2 - 01/07/2013- 3.173,65.-€ (Inclou interessos de demora). 
• Quota 3 - 31/07/2013- 3.186,85.-€ (Inclou interessos de demora). 
• Quota 4 - 30/08/2013- 3.200,04.-€ (Inclou interessos de demora). 
• Dispensar la prestació de garantia atès l’import del deute fraccionat. 
• Comunicar a la persona interessada que en cas de falta de pagament d’algun 

dels fraccionaments aquests s’exigiran per via de constrenyiment pel deute 
fraccionat més els interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment 
corresponent.” 

 
Vistos els expedients de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 



 

 

 
 

PRIMER.-Aprovar el fraccionament del cànon municipal corresponent a la 
guingueta núm. 3 de la platja de Canet de Mar per a la temporada 2013 en els 
següents termes: 
 

1. Quota 1 - 15/06/2013- 3.166,62.-€ (Inclou interessos de demora). 
2. Quota 2 - 01/07/2013- 3.173,65.-€ (Inclou interessos de demora). 
3. Quota 3 - 31/07/2013- 3.186,85.-€ (Inclou interessos de demora). 
4. Quota 4 - 30/08/2013- 3.200,04.-€ (Inclou interessos de demora). 

 
SEGON.- Notificar el següent acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals per al seu coneixement. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIST RIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR ESCOMESA A LA XARXA DE  
SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER SALVADOR ESPRIU, x . 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2379) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una escomesa a la xarxa de subministrament de gas al 
carrer Salvador Espriu, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA PER LOCALITZAR ESCOMESA  

CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ:  C/ Salvador Espriu, xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, la tècnica que subscriu no pot informar l’actuació 
sol.licitada, atès que no es pot localitzar l’actuació prevista: els carrers Salvador 
Espriu i Mossèn Marià Martínez no es creuen. Caldria refer la sol.licitud 
realitzada.  

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

Ref.: Z.M. (UBD13458-MAM) 
Reg. Entr. 2013/2379 
Data 21-05-2013 



 

 

 
 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Denegar la  llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una escomesa a la xarxa de subministrament de gas al 
núm. 45 del carrer Salvador Espriu, xx de Canet de Mar a l’espera que es 
presenti el plànol corresponent, ja que no es pot localitzar l’actuació prevista. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIST RIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA VÀLVULA A LA XARXA DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS A L’AV. DR. FLÈMING, xx.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2377) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas 
a l’Av. Dr. Flèming , xx de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA PER INSTAL·LAR VÀLVULA 

CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ:  Av. Doctor Flèming, xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 

Ref.: Z.M. (UBD13461-MAM) 
Reg. Entr. 2013/2377 
Data 21-05-2013 



 

 

 
 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 
i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d ’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supedit at al plantejament de 



 

 

 
 

la mateixa amb els serveis tècnics municipal s 
17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 

S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’aco rd amb les condicions 
de la llicència, i que tingui a disposició de l’ins pector d’obres de 
l’Ajuntament els albarans de compra del formigó.  

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació d’una vàlvula  a la xarxa de subministrament de gas al 
núm. xx de l’ Av. Dr. Fleming  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIST RIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA SUBSTITUCIÓ D’UNA VÀLVULA A L’ES COMESA DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS A L’AV. MARESME, xx.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2386) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la substitució d’una vàlvula a l’escomesa de subministrament de 
gas a l’Av. Maresme, xx de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 



 

 

 
 

amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER SUBSTITUIR VÀLVULA A L’ESCOMESA 

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Av. Maresme, xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 
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10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la substitució d’una vàlvula  a l’escomesa de subministrament de gas 



 

 

 
 

al núm. xx de l’Av. Maresme  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A L’ESCOMESA  DE LA 
XARXA DE  SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER ALCALDE FORS, x. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2376) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de 
subministrament de gas al Carrer Alcalde Fors, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA A L’ESCOMESA 

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Alcalde Fors, x 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud: 
 

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

16 El traçat i l’execució de les obres es real itzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supedit at al plantejament de la 
mateixa amb els serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

 
OBSERVACIONS: 
 



 

 

 
 

Es demana que l’empresa que executi les obres d’aco rd amb les condicions 
de la llicència, i que tingui a disposició de l’ins pector d’obres de 
l’Ajuntament els albarans de compra del formigó.  

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula  a l’escomesa de la xarxa de subministrament 
de gas al núm. x del carrer Alcalde Fors  de Canet de Mar. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
11.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A L’ESCOMESA  DE LA 
XARXA DE  SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER XESCO BO IX, x. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2378) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de 
subministrament de gas al Carrer Xesco Boix, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL 



 

 

 
 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA A L’ESCOMESA 

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Xesco Boix, x 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  

 
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural 
al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

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

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula  a l’escomesa de la xarxa de subministrament 
de gas al núm. x del carrer Xesco Boix  de Canet de Mar. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 



 

 

 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
12.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A LA XARXA D E  
SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER EDUARD FARRÉS, x.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2380) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de 
subministrament de gas al Carrer Eduard Farrés, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Eduard Farrés, x  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:   
  

 
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la 
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, 
materials per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i 
altres elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats 
a càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 



 

 

 
 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula  a la xarxa de subministrament de gas al núm. 
x del carrer Eduard Farrés  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
13.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A LA XARXA D E  
SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER RIERA SANT DOMÈNEC , x. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2381) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de 
subministrament de gas a la Riera Sant Domènec, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Riera Sant Domènec, x  



 

 

 
 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:   
  

 
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 
i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula  a la xarxa de subministrament de gas al núm. 
x de la Riera Sant Domènec  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 



 

 

 
 

 
14.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A LA XARXA D E  
SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER SANT JOSEP, x.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2384) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas al 
carrer Sant Josep, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: C/ Sant Josep, x  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats 
pels serveis tècnics municipals, de manera que tanquin totalment la zona 
de treball. 

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la 
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, 
materials per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i 
altres elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats 
a càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

16 El traçat i l’execuc ió de les obres es realitzarà d’acord amb el servei s 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supedit at al plantejament 
de la mateixa amb els serveis tècnics municipals 

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 



 

 

 
 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas al núm. x 
del carrer Sant Josep  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a 
les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
15.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A LA XARXA D E  
SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER JAUME FERRER NOÉ, x. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2385) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas al 
carrer Jaume Ferrer Noé, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: C/ Jaume Ferrer Noé, x 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud: 
 



 

 

 
 

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 
i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QU ALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas al núm. x 
del carrer Jaume Ferrer Noé  de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
16.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A L’ESCOMESA  DE LA 
XARXA DE  SUBMINISTRAMENT DE GAS AL CARRER JOSEP CA BRUJA, 
x. 



 

 

 
 

  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2382) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a l’escomesa de la xarxa de 
subministrament de gas al Carrer Josep Cabruja, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA A L’ESCOMESA 

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Josep Cabruja, x 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:   

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, el Tècnic que subscriu l'informa FAVORABLEMENT  
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

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

7 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure 
i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
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per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres 
elements. 

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

9 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a 
càrrec seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les 
seves instruccions. 

10 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest 
hauran d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la 
circulació rodada. 

11 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

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

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

14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas 
Natural al nostre municipi. 

15 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

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

17 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONAN TS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.  

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

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 



 

 

 
 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula  a l’escomesa de la xarxa de subministrament 
de gas al núm. x del carrer Josep Cabruja  de Canet de Mar. Aquesta llicència 
resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de set euros amb setanta-quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
17.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DIS TRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LOCALITZAR UNA VÀLVULA A LA XARXA D E  
SUBMINISTRAMENT DE GAS A LA RONDA SANT JORDI, x.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de maig d’enguany (núm. de registre 2013/2383) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas a la 
Ronda Sant Jordi, x de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  LLICÈNCIA PER LOCALITZAR VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL                                                    

LOCALITZACIÓ: Ronda Sant Jordi, x 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

  
 
 
 

 
Vist el plànol presentat, la tècnica que subscriu no pot informar l’actuació 
sol.licitada, atès que no es pot localitzar l’actuació prevista: el plànol presentat 
correspon a la Riera Sant Domènech. Caldria refer la sol.licitud realitzada.  
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RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
ÚNIC.- Denegar la  llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a localitzar una vàlvula a la xarxa de subministrament de gas al núm. x 
de la Ronda Sant Jordi  de Canet de Mar a l’espera que es presenti el plànol 
corresponent, ja que no es pot localitzar l’actuació prevista. 
 
18.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE FAÇANA I PINTAR-LA DE COLOR CREMA.  
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Vge. De 
Montserrat, x, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament de façana i pintar-la de color crema. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar i pintar la façana de color crema de l’edifici 
situat al C/ Verge de Montserrat, x. 
 
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. 
• L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars.  
• 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 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 



 

 

 
 

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

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



 

 

 
 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Vge. 
De Montserrat, x, per a l’arranjament de façana i pintar-la de color crema, 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 serà com a mínim arrebossat i pintat de color 

blanc o de la gama dels terrossos clars.  
• 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 12€ (dotze euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
19.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A DOBLAR 
TERRAT PER FILTRACIONS D’AIGUA A LA PLAÇA PAU CASAL S, x. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JFM, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a doblar terrat per filtracions d’aigua a la Plaça Pau Casals, 
x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en doblar terrat per filtracions d’aigua a la Plaça Pau 
Casals, x 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, ara bé, caldria definir exactament el tipus d’actuació ja que si aquesta 
afecta a l’estructura del sostre del terrat, extrem que caldrà justificar, serà 
necessari l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a doblar 
terrat per filtracions d’aigua a la plaça Pau Casals, x, sol·licitada pel senyor JFM, 
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 s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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



 

 

 
 

 
• En el cas que l’actuació afecti a l’estructura del sostre del terrat, serà 

necessari l’assumeix d’un tècnic competent. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 12€ (dotze euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
20.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI DE 
BANYERA PER PLAT DE DUTXA AL CARRER CLAUSELL, x. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JRPJ, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per al canvi de banyera per plat de dutxa al carrer Clausell,  x 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en treure banyera i posar plat de dutxa al carrer Clausell,x. 
 
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 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi 
de banyera per plat de dutxa al carrer Clausell, x, sol·licitada pel senyor JRPJ, 
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 s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JRPJ, per al canvi de banyera per 
plat de dutxa al carrer Clausell, x, 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 12€ (dotze euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
21.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI 
D’ENRAJOLAT DEL PATI I L’ESCALA EXTERIOR AL CARRER DEL MAR, x. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JPM, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per al canvi d’enrajolat del pati i l’escala exterior al carrer Del 
Mar, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 de maig de 2013, 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 del pati i de l’escala exterior al C/ Del 
Mar, x. 
 
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 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi 
d’enrajolat del pati i l’escala exterior al carrer del mar, x, sol·licitada pel senyor 
JPM, 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 s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JPM, per a canviar l’enrajolat del pati 
id e l’escala exterior al carrer Del Mar, x, 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 80€ (vuitanta euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
22.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CLAVEGUERA A LA RIERA GAVARRA, x. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil CONSTRUCCIONS RIBALTA I 
FARRÉ, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament de claveguera a la Riera Gavarra, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 de maig de 2013, 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 claveguera a la Riera Gavarra, 44. 
 
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 pel que fa a les actuacions que afectin a la 
via pública:  
 
1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M..  

4. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

5. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la calçada, 
es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de 
vehicles. 

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

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

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

9. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran reparats a 
càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord 
amb les seves instruccions. 

10. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 



 

 

 
 

corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

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

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

13. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

14. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar una 
fiança. 

15. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.  

16. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICI ONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de claveguera a la Riera Gavarra, x, sol·licitada per la mercantil 
CONSTRUCCIONS RIBALTA I FARRÉ, SL, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de 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 s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
3. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que 
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

4. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la 
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis 
veïns del carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin 
necessàries i preveure possibles talls de carrer. 

5. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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

7. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la 
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, 
materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària 



 

 

 
 

i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores 
nocturnes. 

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

9. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran 
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als 
afectats i d’acord amb les seves instruccions. 

10. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, 
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, 
amb les corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la 
seguretat dels usuaris.  

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

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

13. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas 
els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

14. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal 
dipositar una fiança. 

15. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar 
la fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.  

16. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS 
CONDICIONANTS, S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.” 

 
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 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
23.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A ENRAJOL AR 
CUINA I BANY AL CARRER VALL, x. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. LLSC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a enrajolar cuina i bany al C/Vall, x 



 

 

 
 

 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en enrajolar la cuina i el bany existent al carrer Vall, x. 
 
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 29 de maig de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24.05.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per enrajolar 
cuina i bany al carrer Vall, x sol·licitada pel senyor LLSC, 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 s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 



 

 

 
 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. LLSC, per a enrajolar cuina i bany al 
carrer Vall, x., 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 100€ (cent euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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. 
 
 
24.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20 FINS AL DIA 24 DE MAIG DE 
2013 
 
Núm. Data Resum  

591 20/05/2013 Aprovació IRPF mes d'abril 

592 20/05/2013 Requeriment documentació a Sorea. 

593 20/05/2013 Pedalada popular. 

594 20/05/2013 Anul·lació baixa d'ofici 

595 21/05/2013 Canvi designa advocat recurs ordinari 289/2012F 



 

 

 
 

Núm. Data Resum  
596 21/05/2013 Autorització envelat veïns C/ Mas Feliu 

597 21/05/2013 Autorització envelat festival de sevillanes 

598 22/05/2013 Requeriment desmuntatge de la terrassa d'estiu, en dies festius, al 
bar Racó d'en Xavi 

599 22/05/2013 Despeses setmanals 

600 23/05/2013 Modificació pressupost mitjançant transferències de crèdit 

601 23/05/2013 Suspensió de l'expedient de restauració carrer Sant Marc, x fins 
atorgament de llicència 

602 23/05/2013 Incoació responsabilitat patrimonial comunitat de propietaris C/ Molí, 
x 

603 23/05/2013 Autorització terrassa d'estiu bar El Abuelo 

604 23/05/2013 Modificació de crèdit 

605 23/05/2013 Constitució comissió de seguiment Sorea 

606 24/05/2013 Autorització terrassa d'estiu restaurant Pica Pica 

607 24/05/2013 Tarja de minusvalia 

608 24/05/2013 Devolució garantia definitva contracte manteniment parcs i jardins 

609 24/05/2013 Resolució sancionadora expedients de trànsit 

610 24/05/2013 Subvenció protecció civil 

611 24/05/2013 Devolució garantia definitiva enjardinament parc Misericòrdia 

612 24/05/2013 Decret substitució OAC - Policia Local 

613 24/05/2013 Aprovació trienni Sr. R.A.G 

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



 

 

 
 

25.1.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES AL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER LA INFRAESTRUCT URA 
INSTAL.LACIÓ POSTERIOR DE MÒDULS PREFABRICATS AL CA RRER 
JAUME ROMAGOSA DURAN, 4, CANTONADA RIAL MAS FIGUERO LA, 3. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Josep-Vicent Garcia i Caurin, director 
dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a les obres d’infraestructura per a la instal.lació de mòduls 
prefabricats al carrer Jaume Romagosa Duran 4, cantonada Rial Mas Figuerola, 
3. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2013, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que correspon al projecte 
bàsic i executiu, i estudi de seguretat i salut, per a la construcció de fonaments i 
infraestructura necessària per a poder instal·lar posteriorment mòduls prefabricats, 
en concret: 

 
- Un mòdul de 150 m2 destinat a 3 despatxos, un espai del conserge, una 

sala polivalent i els serveis 
- Dos mòduls de 150 m2 destinats a dues aules, despatx i serveis 
- Dos mòduls de 30 m2 destinats a passadís 
- Dos mòduls de 10 m2 d’unió. 

 
Les obres que ara es proposen no contemplen la col·locació dels mòduls, sinó les 
obres de fonamentació i tota la infraestructura necessària per a la seva posterior 
col·locació. 

 
Consultat, per altra banda, el Pla Parcial del Sector U7 “Industrial” aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de maig 
de 2002, i les posteriors modificacions, es constata que la finca està inclosa dins el 
sistema d’equipaments (Clau B) on l’edificabilitat màxima permesa és de 1 
m2sostre/m2sòl i la separació de l’edificació als límits de parcel·la és de com a 
mínim 5 m. Per altra banda, l’alçada màxima permesa és de 10m corresponent a 
PB+2PP. 

 
L’art. 10 de la normativa del Pla Parcial regula les determinacions comuns a les 
zones i sistemes, i estableix que les tanques de carrers i entre parcel·les s’han de 
realitzar amb material opac fins a 0,45m d’alçada i, la resta, fins a una alçada 
màxima de 1,80m calada, reixat, filat o vegetal. Si degut a la pendent del carrer 
s’ha de graonar la tanca, aquesta no superarà mai l’alçada màxima de 2m. El 
projecte aportat proposa una tipologia de tanca que no correspon a la de la 
normativa (malla rígida en la separació del vial, i simple torsió reforçada a la resta). 
Tanmateix l’únic plànol que detalla part de les tanques a realitzar és el núm 6 que 
defineix la porta d’entrada i la zona d’armaris amb comptadors elèctrics. 

 
El projecte preveu un termini d’execució d’un mes i mig, 29 dies laborables més 10 
dies laborables addicionals per al muntatge dels mòduls que no són objecte de 
projecte. Es preveu que les obres es duran a terme durant els mesos de juny i 
juliol. 



 

 

 
 

 
Pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres el projecte reflecteix 
que l’Ajuntament es farà càrrec de: 

 
- Realització de les tanques del solar 
- Connexió a la xarxa de sanejament 
- Subministrament d’energia elèctrica fins a una CGP amb 87Kw de 

potència 
- Legalització de la instal·lació elèctrica aigües amunt de la CGP 
- Punt d’escomesa d’aigua 

 
El pressupost d’execució material és de 75.364,28€ i el pressupost d’execució per 
contracte és de 108.517,04€. 

 
S’informa favorablement  el compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, 
sempre i quant, les tanques s’adaptin al que disposa la normativa (art.10 del Pla 
Parcial) seguint el que es disposa al cos del present informe. Tanmateix, serà 
necessari aportar l’assumeix del tècnic director d’obra abans de l’inici d’aquesta i 
informar a l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària un cop sigui contractada. 
Finalment, cal acomplir el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
del CTE (SUA 9), pel que hauria d’existir, com a mínim, una cambra higiènica 
adaptada.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 5 de juny d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades pels Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal d’obtenir llicència municipal per a les 
obres d’infraestructura per a la instal·lació de mòduls prefabricats al carrer Jaume 
Romagosa Duran, 4, cantonada Rial Mas Figuerola, 3, de Canet de Mar, s’emet informe 
a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 29.05.2013, registrat d’entrada amb el número 2495, els 
Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya presenten la documentació necessària per a l’atorgament de 
llicència d’obres majors per a la construcció de la infraestructura per a la posterior 
instal·lació de mòduls prefabricats al carrer Jaume Romagosa Duran, 4, cantonada Rial 
Mas Figuerola, 3, de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució 
redactat per Ferran Pelegrina i Associats. 
 
2n.- L’arquitecta municipal ha emès, en data 4.06.2013, informe favorable sobre la 
concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta de forma 
genèrica a les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, si bé hi fa constar una 
sèrie de consideracions a tenir en compte. 
 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 
16 d’octubre de 1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener de 1992. 
 



 

 

 
 

Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-   Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts 
per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts en l’article 70 
LRJPAC, ha d’anar documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i ha de precisar l’objecte 
i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.-  Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 
75.2 i 4 ROAS, s’han d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 TRLS92, art. 
180.2 TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud 
(art. 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 dies atorgats 
per a l’esmena de deficiències de la sol·licitud (art. 71 LRJPAC), els 10 dies que 
eventualment es concedeixin per a esmenar les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 
81.1 ROAS) així com el termini establert a la corresponent legislació sectorial per a 
l’emissió d’informes preceptius d’altres administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci 
administratiu, segons els casos, sense que, segons disposa l’art. 43.5 LRJPAC 
modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sigui necessari sol·licitar la certificació 
d’acte presumpte. D’acord amb la nova redacció de l’esmentat art. 43.5 LRJPAC, per 
evitar que es produeixin els efectes del silenci administratiu no és suficient que es dicti 
la resolució en el termini de dos mesos, sinó que cal també que la notificació es faci 
efectiva en el susdit termini de dos mesos. 
 
Quart.-  D’acord amb la documentació presentada, els mòduls prefabricats que 
s’instal·laran posteriorment aniran destinats a l’activitat de centre d’ensenyament, 
activitat sotmesa al règim de comunicació, segons el que estableix l’apartat 12.48 de 
l’Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCAA). 
 
Tot i que l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en cap cas 
no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la 
referent a l’activitat, cal tenir en compte que en el cas present l’inici de l’activitat està 
condicionat a la presentació d’una comunicació prèvia acompanyada d’un projecte 
tècnic, de manera que l’activitat es pot començar a exercir des del moment en què es 
presenta la documentació esmentada. 
 



 

 

 
 

D’aquí es desprèn que, si ha estat necessària la realització d’alguna obra, aquesta ha 
hagut de ser autoritzada amb anterioritat. 
 
Cinquè.- A l’escrit de sol·licitud presentat també es demana que el Ple de l’Ajuntament 
declari l’obra com d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que 
disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
s’apliqui una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
i estableixi l’exempció de les taxes urbanístiques. 
 
Pel que fa la bonificació de l’ICIO, el Ple municipal, en sessió ordinària de data 30 de 
maig de 2013, ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5, relativa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
introduint una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per  
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació. 
 
Quant a l’exempció de taxes de tramitació sol·licitada, cal fer esment que, el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en data 15.04.2011, va 
presentar davant de l’Ajuntament una sol·licitud amb documentació annexa 
corresponent per a l’obtenció de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un edifici 
prefabricat situat al Carrer Francesc Cambó, 2 d’aquesta localitat per a situar l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner. 
 
A l’esmentada sol·licitud ja es demanava addicionalment el següent: 
 
“Al mateix temps, us sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com 
d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa l’article 103.2ª) 
del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 
2/2004, apliqui la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions, 
Obres, i s’estableixi l’exempció de les taxes acreditatives per l’atorgament de la llicència 
així com pels tributs i altres que puguin gravar l’activitat educativa.” 
 
En resposta a aquesta petició, l’interventor municipal va emetre informe, en data 
25.05.2011, en el qual hi feia constar el següent, en relació a les taxes urbanístiques de 
tramitació: 
 

L’article 21 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) 
disposa: 
 
“Article 21. Casos de no subjecció i d’exempció. 
 
1. Les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis següents: 
 

a) Proveïment d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament als nivells d’educació obligatòria. 
 



 

 

 
 

2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a 
pagar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana 
o a la defensa nacional.” 
 
L’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa per la prestació de serveis 
urbanístics, modificada pel Ple de la Corporació en data 18 de octubre de 2006 
(en endavant OF20) estableix: 
 
“Article 6è. Exempcions, reduccions i bonificacions  
 
S'aplicarà les que reculli la legislació vigent.” 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
(...) 
 
Segon.-  En relació a les taxes municipals acreditatives per l’atorgament de la 
llicència, cal destacar que l’OF20 preveu estrictament l’aplicació de les 
exempcions, reduccions i bonificacions que reculli la legislació vigent, i que la 
TRLHL no preveu la no subjecció ni l’exempció per aquest tipus de llicencia 
d’obres. 

 
Atès que es tracta d’idèntics supòsits, qui subscriu considera que no és d’aplicació cap 
bonificació ni exempció en relació a les taxes urbanístiques de tramitació. 
 
Sisè.-  La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si 
bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de 
data 14 de juny  de 2011, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en 
l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 555/2011, 
de data 14 de juny  de 2011”. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada, si bé caldrà comunicar al sol·licitant que, un cop 
finalitzades les obres i instal·lacions necessàries, s’haurà de formalitzar la corresponent 
comunicació, en els termes del que estableix l’article 52 de la LPCAA.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 



 

 

 
 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Serveis Territorials al Maresme-Vallès 
Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a les 
obres d’infraestructura per a la instal.lació de mòduls prefabricats al carrer 
Jaume Romagosa Dura, 4, cantonada Rial Mas Figuerola, 3, de conformitat 
amb el projecte bàsic i executiu redactat per Ferran Pelegrina i Associats. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 
de setembre de 2007. 
 
SEGON.- Establir que les obres a què es refereix el projecte d’obres que aniran 
a càrrec de l’Ajuntament són les següents: 
 
- Connexió a la xarxa de sanejament. 
- Subministrament d’energia elèctrica fins a una CGP amb 87 Kw de potència. 
- Legalització de la instal.lació elèctrica aigües amunt de la CGP 
- Punt d’escomesa d’aigua. 
 
TERCER.- Pel que fa a les tanques, l’Ajuntament només es farà càrrec de les 
tanques laterals i posterior, anant a càrrec del Departament d’Ensenyament 
l’execució de la tanca a carrer seguint els paràmetres contemplats a l’article 10 
del Pla Parcial del sector que estableix el següent: 
 
“Les tanques de carrers i entre parcel·les s’han de realitzar amb material opac 
fins a 0,45m d’alçada i, la resta, fins a una alçada màxima de 1,80 m calada, 
reixat, filat o vegetal. Si degut a la pendent del carrer s’ha de graonar la tanca, 
aquesta no superarà mai l’alçada màxima de 2m.” 
                                                                                                                                
QUART.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil catorze euros amb cinquanta-set 
cèntims (3.014,57 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de mil set-cents 
setanta euros amb vint cèntims (1.770,20 €).  
 
CINQUÈ.- Abans del començament de les obres caldrà dipositar les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de mil cinc-cents set euros 
amb vint-i-nou cèntims (1.507,29 €) i dels residus de construcció per import de 
mil cinquanta euros (1.050,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment 
de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 
 
SISÈ.-  De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, serà necessari 
aportar l’assumeix del tècnic director d’obra abans de l’inici d’aquesta i informar 
a l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària un cop sigui contractada. Finalment, 



 

 

 
 

cal acomplir el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat del 
CTE (SUA 9), pel que hauria d’existir, com a mínim, una cambra higiènica 
adaptada 
 
26.- PRECS  I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.10 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


