
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 10 DE GENER 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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 19.50 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 03.01.13 
2) Concessió llicència obres menors treure material llar de foc C/ Sant 

Cristòfol, xx 
3) Concessió llicència obres menors per aplacar pedra façana C/ Ramon de 

Capmany, xx 
4) Concessió llicència obres menors reparació terrat comunitari C/ Clausell, xx 
5) Concessió llicència obres menors arranjament cambra de bany C/ del Molí, 

xx 
6) Concessió llicència obres menors pintar façana de color blan amb aparell 

elevador C/ Mas Ramonet, xx 
7) Concessió llicència obres menors arranjament de bany C/ de la Font, xx 
8) Concessió llicència obres menors arranjament escomesa d’aigua C/ 

Santíssima Trinitat, xx 
9) Concessió llicència obre menors per transformar finestra en porta a façana 

C/ Sant Marc, xx 
10) Relació de decrets des del dia 27 fins al 28 de desembre de 2012. 



 

11) Precs i preguntes. 
 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 03.01.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 3 de gener 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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER TREURE 
MATERIAL LLAR DE FOC AL C/SANT CRISTÒFOL, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. SPS, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a treure material llar de foc al C/Sant Cristòfol, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. “ 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 13.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per treure una llar de foc al 
carrer Sant Cristòfol, xx, sol·licitada per la senyora SPS, 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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  



 

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

 
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. SPS, per treure material llar de 
foc a l’edifici ubicat al C/Sant Cristòfol, xx, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

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

les condicions d’habitabilitat existents. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 11.40 € (onze euros amb quaranta cèntims 
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb 
vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 



 

en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
3.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER APLACAR PEDRA 
A LA FAÇANA AL CARRER RAMON DE CAPMANY, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. MVN, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a aplacar pedra a la façana al C/Ramon de Capmany, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en aplacar pedra al carrer Ramon de Capmany, xx 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 L’acabat de l’aplacat de façana serà amb material exprés per a exteriors i de 

color blanc o de la gama dels terrosos 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 17 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 13.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per aplacar pedra a la façana 
al número xx del carrer Ramon de Capmany, sol·licitada pel senyor Miquel 
Vilaseca Narbona,  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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 



 

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

 
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. MVN, per aplacar pedra a la façana 
al C/Ramon de Capmany, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions següents: 
 

 L’acabat de l’aplacat de façana serà amb material exprés per a exteriors 
i de color blanc o de la gama dels terrosos clars. 

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

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 200 € (dos-cents euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 100.00 € (cent euros) i l’altra per als residus de la construcció de 150 
€ (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 



 

 
4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ 
DE TERRAT COMUNITARI AL C/CLAUSELL, xx 
 
Vista la instància presentada per Agrupació Molino, SLU, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres menors per a reparació de terrat comunitari al 
C/Clausell, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la reparació de terrat comunitari al carrer Clausell, xx 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria existent. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. “ 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 13.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per reparació de terrat al 
carrer Clausell, xx, sol.licitada per la mercantil AGRUPACIÓ MOLINO, SLU,  
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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 



 

a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada amb els condicionants de 
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 AGRUPACIÓ MOLINO, 
SLU, per reparació de terrat al C/Clausell, xx, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria existent. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. “ 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 192 € (cent noranta-dos euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 96.00 € (noranta-sis euros) i l’altra per als residus de la construcció 
de 150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 



 

5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE CAMBRA DE BANY AL C/DEL MOLÍ, xx 
Vista la instància presentada pel Sr. XJR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de cambra de bany al C/del Molí, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. “ 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 13.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per l’arranjament de cambra 
de bany al carrer del Molí, xx, sol·licitada pel senyor XJR, 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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 



 

Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada amb els condicionants de 
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. XJR, per a l’arranjament de cambra 
de bany al C/Molí, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

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

les condicions d’habitabilitat existents.  
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40 € (quaranta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER A PINTAR LA 
FAÇANA DE COLOR BLANC AMB APARELL ELEVADOR AL C/MAS 
RAMONET, xx. 
 



 

Vista la instància presentada pel Sr. FV  en representació de la Sra. MTX, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per al pintat de façana de 
color blanc amb aparell elevador al C/Mas Ramonet, xx.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en el pintat de façana de color blanc amb aparell elevador 
al C/Mas Ramonet, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: Liquidar prèviament a l’atorgament de la 
llicència d’obres menors, les taxes, impostos, fiances i garanties corresponents, 
inclòs la liquidació de via pública. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 4.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per pintar la façana de color 
blanc al carrer Mas Ramonet, xx, sol.licitada pel senyor FV, 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.- No consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació 
provisional de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les 
garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 



 

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

 
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: 
 
ÚNIC.- Concedir llicència d’obres a Construccions FV en representació de la 
Sra. MTX, per al pintat de façana de color blanc amb aparell elevador al C/Mas 
Ramonet, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
condicions següents: Liquidar prèviament a l’atorgament de la llicència d’obres 
menors, les taxes, impostos, fiances i garanties corresponents, inclòs la 
liquidació per ocupació de via pública. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT DE BANY AL C/DE LA FONT, xx 
 
Vista la instància presentada per la mercantil RIBALTA I FARRÉ, SL, en 
representació del Sr. MSP, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors 
per a l’arranjament de bany al C/de la Font, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. “ 
 



 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 7.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per l’arranjament de bany al 
carrer de la Font, xx, sol·licitada per la mercantil RIBALTA I FARRÉ, SL, en nom i 
representació del senyor MSP, 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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada..” 

 
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 bany al C/de la Font, xx, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

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

les condicions d’habitabilitat existents. “ 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per import de 34 € (trenta-quatre euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT D’ESCOMESA D’AIGUA 
 
Vista la instància presentada per la mercantil RIBALTA I FARRÉ, SL, en 
representació de la Comunitat de Propietaris del C/Stma. Trinitat, xx, en virtut 
de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a l’arranjament d’escomesa 
d’aigua. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament d’escomesa d’aigua al carrer Santíssima 
Trinitat, xx, sense ocupar la via pública. 
 
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’edifici ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents als habitatges. 
 En cas d’actuar a la via pública caldrà sol·licitar la corresponent llicència. “ 

 



 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 7.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per l’arranjament d’escomesa 
d’aigua al carrer Santíssima Trinitat, xx, sol·licitada per la mercantil RIBALTA I 
FARRÉ, SL, en nom i representació de 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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
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, en 
representació de la Comunitat de Propietaris del C/Stma. Trinitat, xx, per a 
l’arranjament d’escomesa d’aigua, 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’edifici ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents als habitatges. 
 En cas d’actuar a la via pública caldrà sol.licitar la corresponent llicència.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per import de 47 € (quaranta-set euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER TRANSFORMAR 
FINESTRA EN PORTA A FAÇANA AL C/SANT MARC, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. MCEG, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a transformar finestra en porta a façana al C/Sant 
Marc, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en transformar 
una finestra de façana en porta al C/Sant Marc, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge unifamiliar ni es 

reduiran les condicions d’habitabilitat existents. “ 
 



 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de desembre de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 17.12.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per transformar una finestra 
de façana en porta al núm. xx del C/Sant Marc, xx, sol·licitada pel Sr. MCEG, 
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 provisional 
de l’ICIO i de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties 
legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 



 

 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. MCEG, per a transformar finestra en 
porta a façana al C/Sant Marc, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge unifamiliar ni 
es reduiran les condicions d’habitabilitat existents.” 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per import de 6 € (sis euros) i les taxes urbanístiques per import 
de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00 € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150 € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ informe 
favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de residus 
expedit per l’abocador controlat. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 27 FINS AL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2012 
 

Núm. Data Resum 
1426 27/12/2012 Nomenament secretària accidental 
1427 27/12/2012 Pròrroga atraccions Plaça Universitat 
1428 28/12/2012 Atorgament contracte assegurances 
1429 28/12/2012 Despeses setmanals 
1430 28/12/2012 Compensació deute Suara 
1431 28/12/2012 Denegació festa de Cap d'Any Casa Roura 
1432 28/12/2012 Contractació vigilància de la salut 
1433 28/12/2012 Contractació manteniment xarxa connexió edificis municipals 
1434 28/12/2012 Contractació taller participació ciutadana POUM 

 
11.- ASSUMPTE 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. 
 
11.1.- ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que des de l’àrea de Cultura de l’ajuntament de Canet de Mar es vol 
continuar impulsant polítiques de Difusió Artística, ja sigui amb accions de la 
pròpia regidoria, ja sigui donant suport a les associacions culturals del municipi. 
 
Atès que les accions que concreten les polítiques de Difusió Artística municipals 
venen determinades en part per les subvencions que atorga l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona, entre altres accions de suport. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona aprova el 31 de maig de 2012 un protocol 
general del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de l’àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, segons el qual per accedir al finançament 
de la programació escènica municipal cal adherir-se.  
 
Atès que l’envelat de Vil·la Flora és l’equipament on es desenvolupen la majoria 
dels espectacles programats, i que el mes d’agost de 2012 la regidoria de 
Cultura sol·licita el suport de la Diputació per a la realització del Pla 
d’autoprotecció de l’envelat de Vil·la Flora, requisit 1 del protocol esmentat.  
 
Atès que el 27 de desembre de 2012 se’ns notifica la realització del Pla 
d’autoprotecció de l’envelat de Vil·la Flora per part de l’empresa Peredejordi 
Proyectos e Informes s.l. contractat per la Diputació de Barcelona, del qual el 
dia 20 de desembre es va fer una presentació tècnica a l’ajuntament de Canet. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està en condicions de garantir els 
requisits del Protocol esmentat i complir els compromisos, el text del qual és el 
següent:  
 

 “PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2012- 2014) 
 
Preàmbul 
L’àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, per tal 
de donar suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals 
professionals que es realitzen en espais escènics municipals, es proposa 
impulsar i coordinar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (en 
endavant Circuit). El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de Difusió 
Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques 
comunes dels municipis adherits. La participació al Circuit dóna dret a gaudir dels 
serveis i accions que aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais 



 

escènics de titularitat municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert 
acords formals de col·laboració. 
 
Primer.- Objecte 
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest protocol, formalitzar la relació entre els 
espais escènics de la província de Barcelona i els ens que els gestionen i la 
Diputació de Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una Xarxa per 
impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar 
serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de 
difusió artística. 
 
Segon.- Objectius 
• Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat 
i de qualitat. 
• Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i 
musical: els equipaments, les organitzacions i els equips humans. 
• Dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta estable de difusió de les arts 
escèniques i 
musicals als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquests. 
• Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular 
espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis. 
• Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i 
llenguatges i l’esperit crític. 
• Impulsar estratègies de foment de nous públics 
 
Tercer.- Definició dels partícips 
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals per al període 2012-2014: 
• La Diputació de Barcelona, com a impulsora del protocol. 
• Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes 
autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils 
participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de 
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics  municipals i s’adhereixin al 
Protocol. Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació 
són els ciutadans. 
 
Quart.- Requisits per participar en el Circuit  
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en 
els òrgans i serveis que presta la Diputació de Barcelona, els següents: 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent 
adaptat a l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una 
programació artística. L’espai ha de complir les normatives sobre inscripció al 
registre d’establiments públics, llicència municipal de funcionament, pla 
d’autoprotecció i emergències segons la normativa de protecció civil i Pla de 
prevenció de riscos laborals, així com disposar de les assegurances obligatòries.  
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat 
equipament. 
3. Mantenir una programació professional anual amb uns mínims: 
· Municipis fins a 5.000 habitants cal que realitzin un mínim de 2 activitats 
escèniques i/o 
musicals professionals. 



 

· Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants cal que realitzin un mínim de 5 
activitats escèniques i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del 
municipi. 
· Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants cal que realitzin un mínim de 8 
activitats escèniques i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del 
municipi. 
· Municipis de més de 50.001 habitants cal que realitzin un mínim de 12 activitats 
escèniques 
i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del municipi. 
4. Per a municipis de més de 25.000 habitants serà obligatori diversificar l’oferta 
amb la inclusió de propostes de teatre, música i dansa dins la programació anual. 
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la 
temporada, amb 
l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer 
que podran ser gratuïtes. 
 
En el moment de sol·licitar l’adhesió al protocol, els ajuntaments hauran 
d’acreditar tots aquests requisits mitjançant la certificació per part de fedatari 
públic de l’ens local. En el cas de les empreses descentralitzades, els 
organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats 
mercantils participades pels ens locals i altres ens instrumentals en els quals 
l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals 
hauran d’acreditar aquest requisits mitjançant certificació del representant legal 
de l’entitat.  
 
Pel que fa als apartats 3, 4 i 5 caldrà acreditar que s’han complert els requisits 
anteriorment descrits durant l’any en curs i l’any anterior. 
 
Cinquè.- Compromisos dels ens locals. 
Disposar d’un pressupost mínim per garantir l’estabilitat i regularitat de la 
programació. 
 
Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da 
de dur a terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes 
amb l’Oficina de Difusió Artística. 
 
L’ajuntament haurà de mantenir actualitzada la base de dades MDA (aplicació 
informàtica d’accés restringit de la Diputació de Barcelona) sobre la totalitat de 
les funcions i concerts professionals inclosos a la programació estable del seu 
municipi i lliurar les dades estadístiques que es requereixin des del Circuit per tal 
d’elaborar un informe anual sobre la programació de la província de Barcelona. 
En la difusió del informe anual es respectarà la confidencialitat de les dades 
referides a cada municipi. 
 
Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de 
gestió que correspongui. 
 
Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i 
exhibició de les arts escèniques i musicals. 
 
Dissenyar un pla de comunicació i difusió de la programació al municipi. 
 



 

Participar a les reunions de la Comissió Escena, òrgan consultiu del Circuit, quan 
la participació sigui requerida. 
 
Lliurar informació sobre l’espai escènic on es realitzin activitats de difusió artística 
municipal. 
 
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona  
Donar resposta a les demandes del municipis adherits al programa, referides a 
suport econòmic o a assessoraments derivats de la gestió de la programació. 
 
Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions 
professionals municipals. 
 
Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques 
derivades de la gestió del programa. 
 
Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva 
presa de decisions: garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a 
l’assessorament per al millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant 
els seus interessos i el paper dels ens local en les polítiques de difusió artística. 
 
Col·laborar en les estratègies de captació de nous públics de les programacions 
artístiques 
municipals. 
 
Vetllar pel treball en xarxa dels municipis associats al programa i afavorir la 
participació d’aquests en la gestió del Circuit de la Xarxa d’espais escènics 
municipals i en les reunions de la Comissió Escena. 
 
Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres 
(teatre, música, dansa, circ, etc.), que incorporin nous creadors i que les 
temàtiques tinguin interès cultural i respectin la dignitat de les persones i les 
seves creences. 
 
Setè.- Principals òrgans del Circuit 
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 
exercirà les funcions d’impuls, coordinació i seguiment de les activitats incloses 
dins el Circuit així com l’organització i gestió de tot allò que sigui necessari per el 
bon desenvolupament del programa, per això s’organitzarà en els següents 
òrgans: 
 
7.1. Comissió Escena. És l’òrgan de participació dels ens que estan adherits al 
programa del Circuit i en el qual els seus representants poden expressar els seus 
interessos sobre les estratègies públiques de suport a la difusió artística i les 
qüestions derivades de la gestió del Circuit. També, mitjançant la votació de 
cadascun dels seus membres, selecciona l’oferta d’espectacles i concerts que 
formaran part d’una oferta de gires, als quals la Diputació de Barcelona donarà 
un major suport i en farà una promoció específica si ho considera pertinent. 
 
La Comissió Escena està integrada per tècnics, responsables de les 
programacions dels espais escènics, designats pels ens locals adherits dels 
municipis de més de 25.000 habitants i els representants d’altres ens locals amb 
una població inferior que expressin l’interès de participar-hi. 



 

 
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies és la responsable de convocar i 
coordinar les tasques de la Comissió Escena. Els seus plenaris es realitzen com 
a mínim dos cops a l’any. 
 
7.2. Comissions Artístiques. Són taules de treball integrades per tècnics, 
encarregades 
d’assessorar al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una tria dels espectacles i 
concerts que poden tenir més interès pels municipis i que, posteriorment, seran 
seleccionats per la Comissió Escena per formar part de l’oferta de gires. 
 
Existeixen dues comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de 
propostes de teatre i dansa i la comissió de seguiment de valoració de propostes 
de música. 
 
Aquestes dues comissions estan formades per un màxim de deu tècnics 
municipals i dos representants de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
En determinats casos, es pot requerir la participació d’experts externs. La 
composició de les comissions artístiques ha de garantir que estiguin representats 
municipis de diferents característiques pel que fa al volum d’habitants i al tipus 
d’equipaments. 
 
Vuitè.- Principals serveis per als ens locals adherits 
8.1. Subvencions als ens locals en el marc del Circuit 
L’Oficina de Difusió Artística aprovarà anualment les bases reguladores de 
subvencions i les convocatòries que consideri necessàries - segons disponibilitat 
pressupostària- per donar suport econòmic a les programacions estables de 
difusió artística de caràcter professional de música i arts escèniques. 
 
Els ens partícips al Circuit podran sol·licitar suport per a les seves programacions 
professionals estables. Quedaran excloses de la convocatòria: les actuacions 
incloses dins la festa major dels municipis de més de 5.000 habitants; les 
activitats que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altra 
programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona; les activitats escèniques 
i musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents i les que formen 
part de festivals o programacions extraordinàries (festivals d’estiu, etc.) 
 
8.2. Gires de promoció 
L'Oficina de Difusió Artística difondrà periòdicament, dins les convocatòries de 
subvencions, una llistat de gires que oferirà espectacles i concerts seleccionats 
segons criteris de professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels 
espais escènics municipals. 
 
El suport econòmic per a les propostes incloses en el llistat de gires serà, com a 
criteri general, superior al que s'atorga als espectacles de les programacions 
estables municipals (descrits a l’apartat 8.1). Els partícips, dins la convocatòria de 
subvencions, podran sol·licitar els esmentats espectacles amb les condicions de 
gira. 
 
En l’elaboració del llistat de gires participaran programadors integrats en les 
Comissions Artístiques, i el contingut final es decidirà a partir dels vots favorables 
dels representants dels ens locals que participen de la Comissió Escena. 
 



 

L’oferta de gires de promoció complirà els següents criteris: 
- garantir la presència d’una diversitat de gèneres artístics (teatre, música i 
dansa) 
- garantir la presència de proposes artístiques de diferents formats escènics i 
diversitats de caixets 
- garantir la presencia d’espectacles i concerts adreçats a diferents tipus públics 
 
La Diputació de Barcelona podrà fer una promoció específica d’alguns dels 
espectacles en gira quan ho consideri pertinent. 
 
En casos excepcionals, la Diputació de Barcelona, atenent a la disposició 
pressupostària, i per demanda expressa d’un mínim de 6 partícips al Circuit, 
podrà procedir directament a la contractació d'alguns dels espectacles del catàleg 
de gires, amb l’objecte de reduir la despesa a la qual han de fer front els 
partícips. 
 
8.3. Aplicatiu informàtic sobre l’oferta escènica i musical a Catalunya 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, mantindrà una aplicació informàtica 
d’accés restringit a través d’Internet amb informació de l’oferta escènica i musical 
a Catalunya i amb l’agenda d’activitats dels municipis que participin al Circuit. 
L’aplicació inclourà una base de dades amb informació ordenada i qualificada de 
les propostes artístiques per ajudar a la presa de decisions a l’hora de 
confeccionar les programacions municipals de difusió de les arts. Així mateix 
s’inclourà informació dels espais escènics municipals i la seva agenda d’activitats 
i dels resultats estadístics de les funcions i concerts inclosos dins les 
temporades. 
 
8.4. Portal web de difusió dels espais escènics municipals 
La Diputació de Barcelona difondrà, a través del seu portal web, les activitats dels 
espais escènics que participin al Circuit. 
 
8.5. Assessoraments 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, es compromet a oferir als ens partícips 
una línia d’assessorament artístic i tècnic per qüestions derivades de la 
programació municipal i la gestió dels equipaments escènics locals. 
 
Així mateix l'Oficina de Difusió Artística organitzarà i difondrà activitats de 
formació per a la millora de la professionalització de la gestió en la matèria. 
 
8.6. Accions de nous públics 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant l'Oficina de Difusió Artística oferirà la possibilitat d’organitzar accions 
específiques de promoció dels espectacles i concerts de la programació del 
teatre municipal per tal de captar i fidelitzar públics. 
 
 
 
8.7. Participació en xarxes 
L'Oficina de Difusió Artística oferirà als ens partícips la possibilitat d’accedir a 
informació privilegiada sobre el món de l’espectacle a nivell estatal i a poder optar 



 

a participar en convocatòries específiques de formació, finançament i 
assessorament jurídic especialitzat, organitzades per xarxes d’àmbit estatal. 
 
Novè.- Procediment d’adhesió. 
La Diputació de Barcelona convidarà a adherir-se a aquest protocol a tots els 
ajuntaments i altres ens locals dependents dels municipis de la província de 
Barcelona. Així mateix per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del 
protocol obrint el termini de presentació de sol·licituds d’adhesió. 
 
L’adhesió al protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals 
i notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les 
societats mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals 
dels ens locals han d’acompanyar a la seva adhesió, aprovada per part de l’òrgan 
competent de l’ens, un acte d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de 
l’òrgan competent de l’ens local del qual depèn. S’acreditarà mitjançant un 
certificat dels anteriors acords signat pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau de 
l’alcalde/essa de l’ens. 
 
A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els 
requisits per participar en el circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest 
protocol. 
 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot 
oposar si contravé les determinacions del present protocol o és incompatible amb 
aquestes. Si, a judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho 
aconsellen, es pot formalitzar en darrer terme mitjançant un conveni singular. 
 
La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens 
locals de la província trametin al llarg de la vigència del protocol. 
 
L’adhesió prèvia, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquesta 
clàusula, és un requisit indispensable per la sol·licitud de qualsevol ajut i la 
formalització de qualsevol actuació derivada del Protocol del Circuit. 
 
Desè.- Vigència 
Aquest protocol serà vigent des de l’1 de juliol de 2012 i fins el 31 de desembre 
de 2014, amb possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més. 
 
Onzè.- Règim jurídic instrumental del protocol 
El present protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 
previsions normatives següents: 
 
Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local LRBRL), i l’article 92 del 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 
(LMC), en tant que aquests preceptes legitimen a les diputacions catalanes per 
cooperar amb els municipis de la seva demarcació territorial en la realització 
d’obres, serveis i activitats de competència municipal mitjançant qualsevol 
fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació integral i 



 

adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència 
municipal. 
  
Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions 
públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures 
s’instrumentin a través de convenis interadministratius. 
 
Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
desplega el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure 
els ens locals.”” 

 
Vista la documentació de referència de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals 
de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 
(2012-2014) de l’envelat de Vil·la Flora. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
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 19.50 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


