
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2013 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de 
protecció de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.45 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

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

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. 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 29.10.13 

2) Aprovació calendari fiscal exercici 2014 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació acceptació ajuts econòmics del Catàleg de Serveis 2013 i del seu 

règim regulador, en el marc del pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de 
la Diputació de Barcelona 

5) Concessió llicència primera ocupació obres de legalització i canvi d’ús de 
magatzem a habitatge unifamiliar a l’edifici del carrer Mas Feliu, x, 
cantonada carrer Rosselló, x 

6) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA instal·lació 
d’una escomesa particular al C/ Saüc, x 

7) Concessió llicència d’obres menors arranjament cuina i bany C/ Santa 
Llúcia, x 

8) Concessió llicència obres menors arranjament façana, canal i cornisa C/ 
Abell Baix, x 

9) Concessió llicència obres menors enrajolar pati d’entrada C/ Santíssima 
Trinitat, x 

10) Relació de decrets des del dia 21 fins al dia 25 d’octubre de 2013 



 

 

 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 29.10.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 29 d’octubre  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 DEL CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI  DEL 2014 
 
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, el qual regula els terminis de pagaments dels deutes tributaris 
i d’acord amb l’establert en els articles 23 a 25 i 68 del Reglament general de 
recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, reguladors de la 
notificació dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i de l’inicia i 
acabament del període voluntari de recaptació, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar per l’exercici del 2014, el calendari següent: 
 

CALENDARI FISCAL - EXERCICI 2014 
 

Concepte  Català Data Inici Vol. Data Fi Vol / Domi.  Exercici 

 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      02/05/2014 2014 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      01/07/2014 2014 

1 
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-
NO DOMICILIATS           02/06/2014 04/08/2014 2014 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      01/09/2014 2014 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                      03/11/2014 2014 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        05/09/2014 05/11/2014 2014 

2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                        05/09/2014 05/11/2014 2014 

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      03/02/2014 03/04/2014 2014 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       05/09/2014 05/11/2014 2014 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1                       03/02/2014 03/04/2014 2014 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2                       01/08/2014 01/10/2014 2014 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1                      03/02/2014 03/04/2014 2014 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2                      04/04/2014 04/06/2014 2014 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3                      02/07/2014 02/09/2014 2014 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.4                      01/10/2014 02/12/2014 2014 

16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            01/08/2014 01/10/2014 2014 

41 TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                         02/07/2014 02/09/2014 2014 

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS                      04/04/2014 04/06/2014 2014 



 

 

 

MA TAXA MERCAT AMBULANT-1A FRAC.                       03/02/2014 03/04/2014 2014 

MA TAXA MERCAT AMBULANT-2A FRAC.                       01/08/2014 01/10/2014 2014 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT, per procedir a la seva publicitat 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
TERCER.- Publicitar aquest acord en els mitjans de comunicació municipals. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 7 de novembre de 2013, de 
l’Ajuntament  per import de 89.743,49 €,  corresponent a la relació de la 
mateixa data, la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 
563,87 €, 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 7 de novembre de 2013, 
per import de 89.743,49 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 7 de novembre de 2013, 
per import de 563,87 €, corresponent a la relació de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, de la mateixa data. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2013 I DEL SEU RÈGIM REGULADOR, EN EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació 
de les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que la junta de Govern de la Diputació, en reunió de 21 de març de 2013, 
va aprovar, en el marc de l’esmentat Pla, el Catàleg de serveis de l’any 2013, el 
seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 



 

 

 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a la Diputació de Barcelona 
a través de la sol·licitud 134008158 el següent ajut: 
 

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ IMPORT SOL·LICITUD 

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i 
joventut 

Finançament 
de l’àmbit 
d’igualtat i 
ciutadania 

Finançament de 
projectes en 

l’àmbit de 
joventut, 

participació i 
gènere 

22.580,00 € 134008158 

 
Atès que l’import sol·licitat és la suma dels imports dels quatre projectes 
inclosos en la sol·licitud i que són:  
 

PROJECTE IMPORT SOL·LICITAT 
Programa Dones Sàlvia 1680,00 € 

L'IES es mou 2013 - 2014 (PIDCES) 1900,00 € 
Programa de participació ciutadana del POUM de 

Canet de Mar 4000,00 € 
Projecte 2013 (Joventut) 15000,00 € 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data de 27 de 
juny de 2013, va aprovar, entre d’altres, la concessió del següent ajut:  
 

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ IMPORT 
CONCEDIT 

CENTRE 
GESTOR 

SOL·LICITUD 
PMT 

CODI XGL 

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i 
joventut 

Finançament 
de l’àmbit 
d’igualtat i 
ciutadania 

Finançament 
de projectes 
en l’àmbit de 

joventut, 
participació i 

gènere 

22.580,00 € 

Gerència 
de Serveis 
d’Igualtat i 
Ciutadania 

134008158 13/Y/93201 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el següent ajuts de la Diputació de Barcelona en el marc 
del el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-201: 
 

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ IMPORT 
CONCEDIT 

CENTRE 
GESTOR 

SOL·LICITUD 
PMT 

CODI XGL 

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i 
joventut 

Finançament 
de l’àmbit 
d’igualtat i 
ciutadania 

Finançament 
de projectes 
en l’àmbit de 

joventut, 
participació i 

gènere 

22.580,00 € 

Gerència 
de Serveis 
d’Igualtat i 
Ciutadania 

134008158 13/Y/93201 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2013. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 



 

 

 

5.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRE S DE 
LEGALITZACIÓ I CANVI D’ÚS DE MAGATZEM A HABITATGE 
UNIFAMILIAR A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAS FELIU NÚMERO x 
CANTONADA CARRER ROSSELLO NÚMERO x.  
 
Vista la instància presentada pel señor JBD en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les obres de legalització i 
canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar a l’edifici situat al carrer Mas 
Feliu, x cantonada carrer Rosselló x. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 30 d’octubre de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a l’habitatge unifamiliar de referència es 
constata el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte de legalització i canvi 
d’ús presentat i a partir del qual es va concedir llicència d’obres majors, expedient 
37/2013. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la concessió de la llicència de 
primera ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’Ajuntament de data 19 de setembre 
de 2011, el contingut del qual és: 
 

“Una  vegada revisades la  sol·licitud i la documentació presentades pel senyor 
JBD per  tal d’obtenir  llicència  municipal de primera ocupació de les obres de 
legalització i canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar a l’edifici situat al 
carrer Mas Feliu, x, cantonada carrer Rosselló, x, de Canet de Mar, s’emet el 
següent informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 7.10.2013, registrat d’entrada amb el número 4367, 
el senyor JBD ha sol·licitat llicència per a la primera ocupació de les obres de 
legalització i canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar a l’edifici situat al 
carrer Mas Feliu, x, cantonada carrer Rosselló, x per a les quals va obtenir 
llicència d’obres majors en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 
18.07.2013 (exp. 37/2013). 
 
2r.- 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. 
 
3r.- El tècnic municipal ha emès, en data 30.10.2013, informe favorable a la 
concessió de la llicència de primera ocupació fent esment que les obres portades 
a terme s’ajusten al projecte aprovat i que els béns urbanístics municipals no han 
resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 



 

 

 

 
INFORME 

 
Primer:  La legislació aplicable és la següent: 
 
- arts. 187 i següents del TRLUC 
- arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) 
- arts.  70 i  següents  de la  Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  del 

règim jurídic de les  administracions  públiques  i del  procediment  
administratiu comú, (LRJPAC) 

- article 27 i següents de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

 
Segon:  La primera  utilització i ocupació, i el canvi d’ús dels  edificis i de  les 
instal·lacions  està  subjecta a  llicència  urbanística, com declara  l’article 
187.1.e) del TRLUC. En termes molt similars s’expressa  l’article  90 del  ROAS, 
segons  el qual estan subjectes a la llicència  de  primera  ocupació o utilització 
les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació 
substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un 
projecte d’acord amb l’article 75 del ROAS.  
 
D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de 
les condicions que estableix la llicència d’obres d’edificació. 
 
Tercer:  La  llicència  de primera ocupació l’ha de sol·licitar l’interessat dins del 
mes següent a la data d’acabament de les obres. A aquest efecte, es considera 
acabada l’obra quan el  facultatiu  director lliuri un certificat en el qual s’acrediti,  a  
més de la data de l’acabament, el fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada. 
 
Quart.-  Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció i, si es 
comprova que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades  
per la llicència, informaran sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera  utilització. En cas contrari,  han d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar iniciar el corresponent expedient d’esmena i  legalització, si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.- Pel que fa la fiança dipositada, a l’informe tècnic es fa esment que els 
elements urbanístics no han resultat afectats per les obres, per la qual cosa es 
pot procedir a la devolució de la quantitat dipositada per aquest concepte. 
 
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. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe tècnic de data 30.10.2013, la funcionària 
sotasignant informa favorablement  sobre la concessió de la llicència de primera 
ocupació sol·licitada.” 

 



 

 

 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat 
amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al señor JBD  de les obres de 
legalització i canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar de l’edifici situat al 
carrer Mas Feliu número x cantonada carrer Rosselló número x, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros 
amb quaranta-sis cèntims (300,46 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 25 de març 
de 2013, dels valors urbanístics en risc per un import de noranta euros amb nou 
cèntims (90,09 €) i dels residus de construcció la quantitat de cent cinquanta 
euros (150,00 €). 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBU CIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PART ICULAR AL 
CARRER SAÜC, x.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 23 
d’octubre d’enguany (núm. de registre 2013/4792) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer 
Saüc, núm. 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 25 d’octubre 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:  LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: c/ Saüc, x  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 

Ref.: Z.M.012013676496 
Reg. Entr. 2013/4792 
Data 23-10-2013 



 

 

 

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

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

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

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

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

5 
 

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 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. 

17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 



 

 

 

fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 

l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realit zarà 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. 

20 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’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans 
de compra del formigó. 

 
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 escomesa particular al núm. x del carrer Saüc  
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 setze euros amb trenta-tres cèntims 
d’euro (116,33€). 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA I BANY AL C/STA. LLÚCIA, x  
 
Vista la instància presentada per la Sra. MTVV, en virtut de la qual, sol.licita 
llicència d’obres menors per a l’aranjament de cuina i bany al C/Sta. Llúcia, x 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’octubre del 2013, el 
contingut del qual és: 
 



 

 

 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar la cuina i el bany de l’habitatge situat al C/ 
Santa Llúcia, 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 d’octubre de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 29.10.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de cuina i 
bany al carrer Santa Llúcia, x, sol·licitada per la senyora MTVV, 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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi declarat per escrit que no s’ocuparà 
la via pública en el transcurs de les obres, per la qual cosa caldrà sol·licitar 
autorització prèvia i practicar la corresponent liquidació en cas d’haver-la 
d’ocupar. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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



 

 

 

 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MTVV, per a l’arranjament de 
cuina i bany al C/Sta. Llúcia, x.,  sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 100.00€ (cent euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE FAÇANA, CANAL I CORNISA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. ATS, en  virtut de la qual sol.licita 
llicència per a l’arranjament de façana, canal i cornisa al C/Abell Baix, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’octubre del 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar la façana, la canal i la cornisa del carrer Abell 
Baix, 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 d’octubre de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 29.10.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de façana, 



 

 

 

canal i cornisa, al carrer Abell Baix, x, sol·licitada per la senyora ATS, 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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi declarat per escrit que no s’ocuparà 
la via pública en el transcurs de les obres, per la qual cosa caldrà sol·licitar 
autorització prèvia i practicar la corresponent liquidació en cas d’haver-la 
d’ocupar. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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



 

 

 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 100.00€ (cent euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A ENR AJOLAR 
PATI D’ENTRADA AL C/STMA. TRINITAT, x. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. RRA, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a enrajolar el pati d’entrada al C/Stma. Trinitat, x 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’octubre del 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en enrajolar el pati d’entrada a l’edifici situat al carrer 
Santíssima Trinitat, 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. “ 

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

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 29.10.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per enrajolar pati d’entrada al 
carrer Santíssima Trinitat, x, sol·licitada per la senyora RRA, 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 Sra. RRA, per a enrajolar pati 
d’entrada al C/Stma. Trinitat x,  sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 58.00€ (cinquanta-vuit 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
10.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
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. 
 
10.1.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUT EN EL MARC DEL PLA  XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015 GESTIONADA PEL SERVEI 
D’EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DE LA DIPUTACIÓ DE BAR CELONA 



 

 

 

 
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 en data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la 
formalització definitiva 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 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret dictat pel delegat per a la 
Corporació Local, entre d’altres, va resoldre el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Local 2012-2015”: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 
Actuació: Conservació global dels equipaments i les infraestructures actuals (1) 
Codi XGL: 13/X/97551 
Aportació de la Diputació: 208.924,00 € 
Periodificació:  2013: 208.924,00 € 

2014 
2015 

Àmbit de concertació: Manteniment global dels equipaments i les infraestructures 
actuals 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-
2015, gestionada pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de 
Barcelona que es descriu a continuació: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari: Ajuntament de Canet de Mar 
NIF: P0803900J 



 

 

 

Actuació: Conservació global dels equipaments i les infraestructures 
actuals (1) 
Codi XGL: 13/X/97551 
Aportació de la Diputació: 208.924,00 € 
Periodificació:  2013: 208.924,00 € 

2014 
2015 

Àmbit de concertació: Manteniment global dels equipaments i les 
infraestructures actuals 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, així com enviar-
los el model d’acceptació d’ajut requerit per aquest organisme. 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 21 FINS AL DIA 25 D’OCTUBRE 
DE 2013 
 
Núm. Data Resum  
1166 21/10/2013 Assabentat botiga productes perruqueria riera Buscarons, x 

1167 21/10/2013 Assabentat botiga roba, riera Buscarons, x 

1168 21/10/2013 Canvi de nom bar El Abuelo 

1169 21/10/2013 Autorització carpa Amnistía Internacional de Catalunya 

1170 21/10/2013 Adjudicació contracte prestació servei diverses tasques d'arquitectura 

1171 21/10/2013 Prospecció arqueològica Sant Pere de Romaguera 2a fase 

1172 21/10/2013 Incoació expedients trànsit 

1173 21/10/2013 Imposició sancions persones físiques 

1174 21/10/2013 Devolució hores agent PL 

1175 22/10/2013 Crèdits incobrables ORGT 

1176 22/10/2013 Autorització reunió i dinar a la CUP a l'envelat 

1177 22/10/2013 Venda nínxol 

1178 22/10/2013 Despeses setmanals 

1179 22/10/2013 Modificació pressupost 

1180 22/10/2013 Modificació pressupost 

1181 22/10/2013 Terrassa d'hivern 2013 Pica pica 

1182 22/10/2013 Alta parada mercat municipal 

1183 22/10/2013 Sol·licitud subvenció servei d'ocupació de Catalunya 

1184 23/10/2013 Targeta minusvalidesa 

1185 23/10/2013 Aprovació preacord contractació docència curs atenció sociosanitària 

1186 23/10/2013 Modificació de pressupost 

1187 23/10/2013 Compensació de factures a Suara 

1188 23/10/2013 Canvi de nom nínxol 

1189 23/10/2013 Canvi de nom nínxol 

1190 23/10/2013 Canvi de nom nínxol 

1191 23/10/2013 Preacord contractació docència curs d'anglès: atenció al públic 

1192 23/10/2013 Incoació expedient contractació redacció projecte i direcció facultativa 
obres Odèon 

1193 23/10/2013 Contractació servei assessorament jurídic redacció POUM 



 

 

 

Núm. Data Resum  
1194 24/10/2013 Terrassa d'hivern bar El Abuelo 

1195 24/10/2013 Canvi nom nínxol 

1196 24/10/2013 Resolució sancionadora, expedients trànsit 

1197 25/10/2013 Incoació expedient sancionador animals domèstics ID 

1198 25/10/2013 Incoació expedient sancionador de civisme Ab. Af. 

 
12.- PRECS  I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


