
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE DESEMBRE 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: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano 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 12.12.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació hores serveis mes de desembre 
4) Ratificació Decret de l’Alcaldia 1405/2013, de 16 de desembre d’acceptació 

d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
5) Atorgament edició 2012-2013 premi investigació Raimon Bonal i de Falgàs 
6) Aprovació pròrroga conveni de col·laboració subscrit entre l’escola de 

música de Canet Promúsica i l’Ajuntament de Canet de Mar 
7) Aprovació conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme en 

matèria d’ajuts extraordinaris per urgència social per al 2013 
8) Concessió llicència de primera ocupació per a la reforma i l’ampliació de 

l’habitatge al C/ Misericòrdia, xx 



 
 
 

9) Concessió llicència obra a Telefònica al C/ Emília Domènech, xx 
10) Concessió llicència obres menors per a la construcció d’una caseta auxiliar 

en planta baixa i la reforma d’habitació i bany existents C/ Sant Miquel, xx 
11) Concessió llicència obres menors per a la legalització de les actuacions 

fetes a l’habitatge ubicat a la riera Gavarra, xx 
12) Concessió llicència obres menors per arranjament esquerdes per humitats a 

la riera Gavarra, xx 
13) Concessió llicència obres menors per canviar 15 m2 paviment terrassa 

interior C/ Santa Bàrbara, xx 
14) Concessió llicència obres menors per a la col·locació d’envà pluvial a la 

façana lateral esquerra de l’edifici C/ Sant Miquel, xx 
15) Concessió llicència obres menors per enrajolar la terrassa C/ Sant Miquel, 

xx 
16) Relació de decrets des del dia 2 fins al dia 5 de desembre de 2013 
17) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 12.12.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 12de desembre 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’acordal’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 19 de desembre de 2013, de l’Ajuntament 
per import de 101.954,97 €, 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 19 de desembre de 2013, per 
import de 101.954,97 €, corresponent a la relació F/2013/43 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 



 
 
 

 
  



 
 
 

3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 DE NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2013 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de novembre al 15 de desembre 
de 2013. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2013, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil set-cents dinou euros amb 
trenta -un cèntims (2.719,31 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 
de novembre al 15 de desembre de 2013, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents quaranta-tres euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (1.343,84 €) corresponent als serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Policia local durant  el mes de desembre de 2013  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents vint-i-vuit euros (528€) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de desembre de 2013.  
 



 
 
 

QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents catorze euros amb 
quaranta- quatre cèntims (314,44€) corresponent a les tasques efectuades com 
a coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
desembre de 2013.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent trenta-un euros amb seixanta-
dos cèntims (131,62 €) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de 
treball als agents de la Policia Local durant el mes de desembre de 2013.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-set euros amb cinquanta-
un cèntims (197,51 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la 
Policia Local, durant el mes de desembre de 2013. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2013. 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET 1405/2013 DE 16 DE DESEMBRE DE 
L’ALCALDIA  
 
Vist el decret 1405/2013 de 16 de desembre de 2013 de l’Alcaldia d’acceptació 
de la subvencióper a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per l’any 2013, el qual es descriu a continuació: 
 

DECRET 1405/2013 DE 16 DE DESEMBRE DE 2013 DE L’ALCALDIA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant decret 1183/2013 de 22 
d’octubre de 2013 de l’Alcaldia va aprovar la sol·licitud de subvenció d’acord amb 
l’ordre  EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta 
adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 (FOAP 
2013). 
 
Atès que, mitjançant resolució de data 13 de desembre de 2013 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya ens ha estat notificat l’atorgament d’una subvenció per 
un import total de 30.757,50 euros a càrrec de la corresponent partida 
pressupostària, per a la realització dels següents mòduls formatius que 
configuren l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials”: 
 

Codi  Descripció especialitat Hores Subv.atorgada 
SSCS0208_CEN 
0090960/001 

Certificat de Professionalitat 370 27.472,50 € 

SSCS0208_201 2_FCO Formació complementària 20 1.485,00 € 
SSCS0208_MP 0029 Mòdul de pràctiques 80 1.800,00 € 
 TOTAL 470 30.757,50 € 

 
Atès que, un cop verificat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa als 



 
 
 

cursos esmentats, s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de 
l’execució de les accions esmentades,  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per un 
import total de 30.757,50 euros que corresponent al cost total de les accions 
formatives que configuren l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials” 
 
SEGON.- Imputar les despeses d’aquesta actuació al pressupost de la corporació 
per l’exercici de 2014. 
 
TERCER.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat 
amb la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jesús Marín i Hernàndez, per 
signar els documents que siguin necessaris. 
 
CINQUÈ.- La present resolució haurà de ser ratificada a la propera Junta de 
Govern Local que es realitzi. 

 
Atès que l’acceptació de subvencions és una competència de la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Indústria, Turisme i Benestar Social, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar el decret 1405/2013 de 16 de desembre de l’Alcaldia. 
 
5.- ATORGAMENT DE L’EDICIÓ 2012-2013 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 
2001 va prendre l’acord d’aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local 
Raimon Bonal, anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre 
Canet de Mar de 100.000 pessetes. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de novembre 
de 2012 va aprovar la convocatòria de l’edició de 2012-2013 del Premi amb les 
bases següents:  
 

1. La convocatòria del premi serà anual. 
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs fets per joves de 16 a 19 anys. Els 
treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar els noms deis autors, el seu grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el 
nom del tutor-responsable i el centre al qual pertany  
 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet la seva història, el 
seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc. 
 



 
 
 

4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que 
serà fruit de la investigació deis escolars. En cap cas, el tutor responsable podrà 
incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies (tesines, 
investigacions diverses, etc.). S’entén que el Premi ve a reconèixer l’estímul i la 
capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb la seva edat i 
les seves capacitats d’anàlisi. 
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport 
(textual, audiovisual, digital, etc.). 
 
6. Els treballs es presentaran com a màxim el dia 3 de juny de 2013 al registre 
de l’Ajuntament de Canet de Mar (carrer Ample, 11).  
 
7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el seu autor 
-o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió hagi decidit el 
guanyador. En cas que la qualitat deis treballs presentats ho permeti es podrà 
concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi oportuna. 
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
pel / per la regidor/a de Cultura i per investigadors especialitzats en les matèries 
dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs 
presentats i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor del 
Premi. L’acte amb el veredicte de la Comissió es farà al voltant de les festes 
d’estiu de juny o en un acte especial a l’IES Domènech i Montaner. 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents. 
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable. 
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases 

 
Atès que el 19 de setembre es va celebrar la sessió del comité de selecció del 
Premi Raimon i Falgàs 2012-2013, encarregat de seleccionar el treball 
guanyador, l’acta de la qual és la següent: 
 

“Essent les 18 hores i sota la presidència del Sr. Pere Xirau i Espàrrech, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit per l’arxivera municipal, la 
Sra. Iolanda Serrano, es reuneixen els membres següents integrants del comitè 
del premi Raimon Bonal i Falgàs:  
 
La Sra CF, el Sr. AF i el Sr. LL,   
 
Enguany s’ha presentat el treball Imatgeria Festiva de Canet de Mar, Gegants, 
capgrossos i bestiari, de GBM 



 
 
 

 
De l’anàlisi conjunt del treball de recerca presentat se n’extreu les valoracions 
comunes següents.  
 
Es considera que és el treball és excel·lent pel que fa al contingut. Aporta nova 
informació sobre el tema.  S’ha fet un treball exhaustiu pel que fa a la recerca 
d’informació, ja sigui amb la utilització de fonts orals directes com també de fonts 
documentals i de bibliografia publicada.  
 
També és força interessant el recull d’imatges, algunes inèdites.  
 
D’altra banda, és fluix pel que fa a la presentació i forma. Es nota la manca de 
tutor en la part ampliació del treball,  tal com  exposa el seu autor. Així, 
especialment falta una introducció on especifiqui la motivació, la justificació i els 
objectius del treball, així com una citació correcta de les fonts bibliogràfiques.  
 
Després de la deliberació, la Comissió declara, per unanimitat, concedir el Premi 
Bonal al treball Imatgeria Festiva de Canet de Mar, Gegants, capgrossos i 
bestiari, de Guillem Bassas i Martin, a causa de la qualitat del seu contingut. Això 
no obstant, la concessió del premi està supeditada a què el seu autor millori el 
seu format amb la incorporació de la introducció i la millora de la citació de les 
fonts.  
 
La Comissió destaca que cal millorar la difusió del premi i es proposa que es faci 
també extensiva la convocatòria del premi a tots els instituts de la comarca, 
sobretot els centres concertats on hi assisteixen alumnes de Canet, ja sigui a 
través del Centre de Recursos Pedagògics o directament. Així mateix, de nou es 
farà arribar al professorat propostes de temes d’investigació, a l’hora que es 
difon la convocatòria del premi.  
 
Per últim, la Comissió destaca la tasca de difusió del premi que fa l’IES 
Domènech i Montaner, i s’anima a professors i alumnes que continuïn treballant 
en noves edicions del premi.”  

 
Atès que en GBM amb DNI:xxx i domicili al c/ Marià Serra, xx de Canet de Mar 
va presentar les correccions pertinents i van ser acceptades pel comitè de 
selecció. 
 
Atès que en la partida pressupostària 31.33100.48101 Beques i premis hi ha el 
crèdit suficient i s’ha realitzat una retenció de crèdit de 600€ amb la referència 
22013004390 corresponents a la dotació del premi. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de l’edició 2012-13 amb una dotació de 600€ al 
treball: Imatgeria Festiva de Canet de Mar, Gegants, capgrossos i bestiari, de 
GBM. 
 



 
 
 

SEGON.- Fer efectiva la despesa de 600€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 31.33100.48101 Beques i premis. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.   
 
6.- APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
SUBSCRIT ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA DE CANET PRO MÚSICA I 
L’AJUNTAMENT 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de setembre 
de 2011 va aprovar el conveni de col·laboració  amb l’Escola de Música de 
Canet Pro Musica i l’Ajuntament. 
 
Vist que l’objecte del conveni esmentat es la regulació de les línies de 
col·laboració mútua entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Escola de Música de 
Canet Pro Música així com la cessió d’ús a precari de la finca situada al passeig 
de la Misericòrdia número, xx. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té al seu torn autorització de l’ús de 
l’esmentada finca, la qual es propietat de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
conveni subscrit entre ambdues administracions en data 15 de novembre de 
2009 i prorrogat per al període comprès entre el 15 de novembre de 2015 i el 
14 de novembre de 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 12 de setembre de 2013.  
 
Vist que al pacte tercer sobre la vigència del conveni entre l’Escola de Música 
de Canet Pro Música i l’Ajuntament de Canet de Mar , al punt segon estableix 
que  “la concessió de prorroga per part de la Diputació de Barcelona del 
conveni subscrit amb l’Ajuntament de Canet de Mar , comportarà la pròrroga 
d’aquest conveni per dos anys més previ acord exprés de la corporació 
municipal, sempre i quan es compti amb l’autorització prèvia de la Diputació de 
Barcelona”. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la tècnica municipal d’Ensenyament, 
Maria Artigas Gurri, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONVENIÈNCIA DE PRORROGAR EL 
CONVENI SUBSCRIT l’ESCOLA DE MÚSICA CANET PRO MÚSICA  
 
Aquest informe té per objecte justificar la tramitació d’una pròrroga del conveni 
amb l’Escola de Música Canet Pro Música signat en data 7 d’octubre de 2011. 
 
Atès que  el conveni de col·laboració que té subscrit l’Ajuntament amb l’Escola de 
Música Canet Pro Música que té per objecte la regulació de les línies de 
col·laboració mútua i la cessió d’ús a precari de la finca situada al passeig de la 
Misericòrdia número xx, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 



 
 
 

Vist que  l’ús de la finca esmentada  s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, a través d’un conveni signat entre l’ajuntament i la Diputació de Barcelona 
en data 15 de novembre de 2009. 
 
Atès queen data 12 de setembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va acordar prorrogar el conveni d’autorització d’ús de la finca  situada 
al Passeig de la Misericòrdia, número xx, de Canet de Mar, per al període 
comprès entre el 15 de novembre de 2015 i el 14 de novembre de 2017. 
 
Vist que el pacte tercer del conveni amb l’Escola de Música de Canet Pro Música, 
en relació al la vigència d’aquest, estableix al punt segon que “la concessió de 
prorroga per part de la Diputació de Barcelona del conveni subscrit amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comportarà la pròrroga d’aquest conveni per dos 
anys més previ acord exprés de la corporació municipal, sempre i quan es compti 
amb l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona”. 
 
Atès que l’activitat d’ escola de música es continua prestant al municipi per l’ 
Escola de Música de “Canet Pro Música”. Aquesta és, de fet, l’única entitat de 
dret que presta aquest servei al municipi, el qual es pot qualificar d’interès i 
d’utilitat pública.  
 
CONCLUSIÓ 
 
S’informa la conveniència d’iniciar la tramitació d’una pròrroga del conveni 
subscrit amb l’Escola de Musica Canet Pro Música tal de poder donar continuïtat 
a la línia de col·laboració establerta.  
 
Aquest és l’informe que dono i signo, perquè es procedeixi segons criteri 
superior, 

 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar el conveni de col·laboració amb l’Escola de Música Canet 
Pro Música per al període de dos anys mes, que comprèn els cursos 2013-2014 
i 2014-2015.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS 
PER URGÈNCIA SOCIAL PER AL 2013 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea Bàsica de Serveis 
Socials Bàsics del CC Maresme té la competència de promoure i gestionar els 
programes serveis i prestacions segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials i acorda mitjançant la signatura del contracte programa amb el 
Departament de Benestar Social i Família per períodes de quatre anys, i la 
signatura de les addendes anuals les aportacions que s’escaiguin entre les 
quals figura en el 2013 l’aportació extraordinària per urgències socials a la Fitxa 
núm. 1 de Serveis Socials Bàsics. 



 
 
 

 
Atès que a l’esmentada addenda del contracte programa del 2013, s’ha acordat 
en la Fitxa 1 la provisió d’una aportació extraordinària pel finançament ajuts 
d’urgència social per a l’Atenció de necessitats al territori, puntuals, urgents i 
bàsiques, de subsistència segons estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions socials de caràcter econòmic, tenint en compte els criteris generals 
del protocol de “Prestacions d’urgència social en els ens locals de Catalunya”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar forma part de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vist l’informe emès per l’assistenta social municipal, la senyora Núria Gibert 
Llobet, el qual es transcriu a continuació: 
 

Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació al conveni de cooperació a signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en matèria d’ajuts extraordinaris per urgència social per a l’any 2013, 
 
INFORMO: 
 
Que tenint en compte que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea de 
serveis Socials Bàsics del CCN té la competència de promoure i gestionar els 
programes serveis i prestacions de S.Socials. 
 
Que en l’Addenda del Contracte Programa 2013, s’ha acordat la provisió 
extraordinària pel finançament d’ajuts d’urgència social per l’atenció de 
necessitats al territori, puntuals, urgents i bàsiques. 
 
Que l’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de cooperació puntual i 
extraordinari entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per tal de cobrir les necessitats d’urgències socials per a l’any 2013 de les 
persones ateses pels serveis socials municipals en situació de greu necessitat i/o 
risc social. 
 
Per tot això informo positivament l’acceptació d’aquesta subvenció extraordinària 
que ajudarà a pal·liar situacions d’urgència social al nostre municipi. 
 
 
La coordinadora de Serveis Socials 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, que es transcriu a continuació: 
 
  



 
 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, QUE FORMA PART DE 
L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME, EN MATÈRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER URGÈNCIA 
SOCIAL PER AL 2013 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .... de 2013 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa. 
 
D’altra part, l’alcalde de Canet de Mar, Sr. Jesús Marín i Hernàndez. 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació 
d’aquest conveni, i en conseqüència, 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.-  Que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea Bàsica de Serveis 
Socials Bàsics del CC Maresme té la competència de promoure i gestionar els 
programes serveis i prestacions segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials i acorda mitjançant la signatura del contracte programa amb el 
Departament de Benestar Social i Família per períodes de quatre anys, i la 
signatura de les addendes anuals les aportacions que s’escaiguin entre les quals 
figura en el 2013 l’aportació extraordinària per urgències socials a la Fitxa núm. 1 
de Serveis Socials Bàsics. 
 
SEGON.- Que a l’esmentada addenda del contracte programa del 2013, s’ha 
acordat en la Fitxa 1 la provisió d’una aportació extraordinària pel finançament 
ajuts d’urgència social per a l’Atenció de necessitats al territori, puntuals, urgents 
i bàsiques, de subsistència segons estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions socials de caràcter econòmic, tenint en compte els criteris generals 
del protocol de “Prestacions d’urgència social en els ens locals de Catalunya”. 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- D’acord amb allò previst a l’article 307 del Decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el present conveni s’estipula com a 
activitat d’interès comú per a les administracions que hi intervenen. 
 
SEGON.- En conseqüència, es defineix com a objecte d’aquest conveni 
l’establiment d’un mrc de cooperació puntual i extraordinari entre el Consell 
Comarcal del Maresme i els consistoris indicats en el present document, per tal 
de cobrir les necessitats d’urgències socials per a l’any 2013 de les persones 
ateses pels serveis socials dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 
CCMaresme en situació de greu necessitat i/o risc social, es fa la distribució de 
l’aportació proporcional de cada ajuntament segons el  
 
Municipi  TOTAL habitants Distribució urgències en euros 
Canet de Mar  14.183    8.121,21 
 



 
 
 

Font: elaboració de l’Observatori Desenvolupament Local del Maresme a partir 
de les dades de l’IDESCAT 
Data de referència: 01-01-2012 
 
TERCER.- El Consell Comarcal es compromet a: 
 
a) Aportar a l’Ajuntament de Canet de Mar sotasignat, de manera extraordinària 

i per al 2013, l’import màxim que s’9indica al punt anterior en concepte 
d’aportació extraordinària per urgències socials. 

b) L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un sol 
pagament un cop s’hagi justificar l’exercici de l’activitat desenvolupada durant 
el 2013. 

 
QUART.- L’Ajuntament es compromet a: 
 
a) Aprovar la distribució de l’aportació que rebran del Consell Comarcal en 

concepte d’ajuts d’urgència social seguint criteris d’equitat, i que en cas de 
no tenir aprovada una normativa específica de criteris per atorgar ajuts 
d’urgència, es compromet a seguir les indicacions del document “Criteris 
bàsics per atorgar prestacions d’urgència socials en els ens locals de 
Catalunya”, Departament de Benestar Social i Família (febrer de 2010) que 
figura com a annex a document d’aquest conveni. 

b) Trametre al Consell Comarcal la documentació justificativa següent, un cop 
acabat l’exercici: 

 
 Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació d’usuaris, 

conceptes de la despesa, segons el model que es facilitarà. 
 Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions 

reconegudes i aprovades relatives a l’actuació per a l’any 2013. 
 
Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar al Consell Comarcal amb 
data límit de 31 de desembre de 2013. 
 
CINQUÈ.- La vigència del present conveni s’entén fins al 31 de desembre de 
2013, no essent susceptible de pròrroga per tàcita reconducció. 
 
SISÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per a la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les 

parts signatàries. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
SETÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, 
seran resoltes de mutu acord pels ajuntaments i el Consell Comarcal i, en cas de 
litigi, se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en 
el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 



 
 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum Indústria, Turisme i Benestar Social: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de cooperació a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme en matèria d’ajuts extraordinaris per urgència social per 
al 2013. 
 
SEGON.- L’Ajuntament es compromet a seguir les indicacions del document 
Criteris bàsics per atorgar prestacions d’urgència socials en els ens locals de 
Catalunya, del Departament de Benestar Social i Família, en no tenir aprovada 
una normativa específica de criteris per atorgar aquests ajuts d’urgència. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquesta acords a les persones interessades. 
 
8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA  REFORMA I 
AMPLIACIÓ HABITATGE CARRER MISERICORDIA NÚMERO 21. 
 
Vista la instància presentada pel senyor JSR, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les obres de 
reforma i ampliació habitatge ubicat al carrer Misericòrdia número xx. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 5 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Misericòrdia, xx s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 2012/80. 
 
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 TAG d’Urbanisme de data 9 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Una  vegada revisades la  sol·licitud i la documentació presentades pel senyor 
JSR per  tal d’obtenir  llicència  municipal de primera ocupació de les obres 
d’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer 
Misericòrdia, xx, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als 
següents: 
 
ANTECEDENTS 
 



 
 
 

1r.- Mitjançant escrit de data 25.11.2013, registrat d’entrada amb el número 5297, 
el senyor JSR ha sol·licitat llicència per a la primera ocupació de les obres 
d’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer 
Misericòrdia, xx, per a les quals va obtenir llicència d’obres majors en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 5.07.2012 (exp. 80/2012). 
 
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.- Els tècnics municipals han emès, en data 5.12.2013, 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.  
 
En el cas present, es tracta d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres que ha estat 
objecte de reforma i ampliació, modificació substancial per a la qual s’ha exigit un 
projecte tècnic. 
 
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. 
 
Quant a la devolució de la fiança que garanteix la correcta gestió dels residus 
generats per l’obra, no consta a l’expedient que s’hagi aportat el certificat que 
acredita aquest aspecte, per la qual cosa no procedeix el retorn d’aquesta 
garantia. 
 
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 dels tècnics municipals, 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 la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació al señor JSR, de les obres de 
reforma i ampliació habitatge ubicat al carrer Misericòrdia número xx, 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 la fiança dipositada en data 21 de maig de 
2012, dels valors urbanístics en risc per un import de vuit-cents vint-i-quatre 
euros amb quaranta-un cèntims (824,41 €). 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A TELEFÒNICA PER AL 
TRASLLAT D’UN PAL DE FUSTA PER OBRES UBICAT DAVANT DEL NÚM. 
xx DEL CARRER EMÍLIA DOMÈNECH. 
 
Vista la instància presentada en data 9 de desembre de 2013 per TELEFÒNICA 
DE ESPAÑA, sol.licitant llicència d’obres per al trasllat d’un pal de fusta ubicat 
al davant del núm. xx del carrer Emília Domènech de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 17 de deasembre, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
 

INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:  TRASLLAT PAL DE FUSTA PER OBRES 
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA                                                    
LOCALITZACIÓ: C/ Emília Domènech, xx 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud de permís per tal de traslladar un pal de fusta 
fins la mitjanera entre finques degut a obres a la parcel.la: 
  
 
 
 
 
 
En el punt 2.3 de la disposició addicional quarta de la “Ordenança reguladora de 
la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl” 
s’estableix que “totes les actuacions referents a infraestructures (noves línies 
elèctriques i de telecomunicacions i ampliació i reforma de les línies existents) 
que es portin a terme en sòl urbà i urbanitzable hauran de ser soterrades, o bé, 
en casos excepcionals prou justificats, grapades per façana, evitant l’aparició 
d’obstacles a la via pública”. 
 
Així doncs, qualsevol modificació de les instal·lacions existents de la xarxa 
telefònica haurien de realitzar-se de manera soterrada o, si s’escau, grapades 
per façana, eliminant els possibles pals de fusta existents. 
 
No obstant, atès que es tracta de traslladar uns metres un pal de fusta fins a la 
mitjanera de la finca per obres a la parcel·la, la tècnica que subscriu informa 
favorablement l’actuació sol·licitada, condicionada a 
 

Ref.: 00EA0623 
Reg. Entr. 2013/5538 
Data 09-12-2013 



 
 
 

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

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

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

4 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que 
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M..  

5 
 

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

6 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. 

7 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. 

8 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures 
pertinents per tal de no interrompre el tràfic de vehicles. 

9 Caldrà ubicar els pals de fusta a la zona de la vorera que permeti 
l’accessibilitat de les persones per la via. 

10 Una vegada finalitzats els habitatges a construir en la finca a enderrocar, 
s’hauran d’eliminar aquests pals de fusta provisionals. 

11 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. 

12 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. 

13 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

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

15 Caldrà fer efectiu també les taxes i impostos que siguin pertinents. 
16 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el 

serveis tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al 
plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals 

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

 
OBSERVACIONS: 



 
 
 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’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. 

 
ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció 
de l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
 
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 i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient. 
 
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 els articles 
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: 
 
UNIC.- Atorgar permís a Telefonica de España per al trasllat del pal de fusta 
ubicat al davant del núm. xx del carrer Emília Domènech de Canet de Mar, a 
conseqüència de la iniciació d’unes obres a la parcel.la on està ubicat aquest 
pal, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en 
el cos de la present resolució. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA AUXILIAR EN PLANTA BAIXA I LA 
REFORMA D’HABITACIÓ I BANY EXISTENTS AL CARRER SANT MIQUEL, 
xx.. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. ENC,  en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la construcció d’una caseta auxiliar en planta 
baixa i la reforma d’habitació i bany existents al carrer Sant Miquel, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de desembre del 2013, 
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 reformar 



 
 
 

una habitació i un bany existent a la  planta baixa i en l’enderroc d’unes escales i 
construcció d’una caseta auxiliar al pati de la mateixa planta baixa. 
 
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 9 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 9.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una caseta auxiliar en planta baixa i la reforma d’habitació i bany 
existents al carrer Sant Miquel, xx, sol·licitada per la senyora ECN, 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. ENC, per a la construcció d’una 
caseta auxiliar en planta baixa i la reforma d’habitació i bany existents al carrer 
Sant Miquel, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 238.40€ (dos-cents trenta vuit euros amb 
quaranta cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 116.33 € (cent 
setze euros amb trenta tres 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 119.20€ (cent dinou euros amb vint cèntims d’euro) i una altra per als 
residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
LEGALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES A L’HABITATGE 
UBICAT A LA RIERA GAVARRA, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. RCT, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la legalització de les actuacions realitzades a l’habitatge 
ubicat a la Riera Gavarra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de desembre 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, el bany i el mosaic de la terrassa de 
l’habitatge situat a la Riera Gavarra, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 



 
 
 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 9 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 9.12.2013, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
legalització de les actuacions realitzades a l’habitatge ubicat a la Riera Gavarra, 
xx, sol·licitada pel senyor RCT, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- La sol·licitud de la concessió de la llicència d’obres s’ha efectuat arran 
de la inspecció portada a terme, en data 28.11.2013, per l’arquitecta tècnica 
municipal i el cap de Disciplina Urbanística; 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. D’altra banda, atès que l’obra ha estat iniciada sense disposar de la 
llicència corresponent, caldrà que la liquidació de les taxes reculli aquesta 
circumstància, de manera que la quantitat a liquidar abans de retirar la 
llicència serà de 37,90 €, corresponents a la diferència entre la quantitat 
abonada i la que corresponia liquidar (tramitació d’obra menor sense llicència). 
 
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 caldrà 
ocupar la via pública en el transcurs de les obres, per la qual cosa caldrà 
sol·licitar i obtenir el permís corresponent de la Policia Local, si s’escau. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

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



 
 
 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. RCT, per a l’arranjament de cuina, 
bany i mosaic de la terrassa a la Riera Gavarra, xx., sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 321.44€ (tres-cents vint-i-un euros amb quaranta-
quatre cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta-
set euros amb noranta cèntims d’euro). Per tractar-se d’una legalització d’una 
obra iniciada sense disposar de llicència, caldrà afegir una nova liquidació 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 160.72€ (cent seixanta euros amb setanta-dos cèntims d’euro) i una 
altra per als residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT D’ESQUERDES PER HUMITATS A LA RIERA GAVARRA, 
xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. CatiForcano Isern,  en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a l’arranjament d’esquerdes per humitats a 
la Riera Gavarra, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de desembre 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 esquerdes per humitats a l’habitatge situat a la 
Riera Gavarra, xx 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 



 
 
 

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

 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 9 de desembre de 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 9.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament d’esquerdes per humitats a la Riera Gavarra, xx, sol·licitada per la 
senyora CatiForcano Isern, 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. CatiForcano Isern, per a 
l’arranjament d’esquerdes per humitats a la Riera Gavarra, xx, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 120.00€ (cent vint euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció 
de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A CANVIAR 15 
m2 DE PAVIMENT DE TERRASSA INTERIOR AL C/STA. BÀRBARA, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. BVG (Comunitat de Propietaris),  en virtut 
de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a canvir 15 m2 de paviment de 
terrassa interior al C/Sta. Bàrbara, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de desembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar 15 m2 de paviment de terrassa interior al primer 
pis de l’edifici situat al C/ Santa Barbàra, 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 dels l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de desembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi 



 
 
 

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

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



 
 
 

Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. BVG (Comunitat de Propietaris), per 
a canviar 15 m2 de paviment de terrassa interior al C/ Sta. Bàrbara, XX, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 13.60€ (tretze euros amb seixanta cèntims 
d’euro) 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 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció 
de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
14.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
COL.LOCACIÓ D’ENVÀ PLUVIAL A LA FAÇANA LATERAL ESQUERRA DE 
L’EDIFICI SITUAT AL C/SANT MIQUEL, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. UJV, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la col.locació d’envà pluvial a la façana lateral esquerra 
de l’edifici situat al C/Sant Miquel, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de desembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en col·locar envà pluvial a la façana lateral esquerra de 
l’edifici situat al C/ Sant Miquel, 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. 
 L’acabat de l’envà pluvial serà 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 16 de desembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
col·locació d’envà pluvial a la façana lateral esquerra de l’edifici ubicat al carrer 
Sant Miquel, xx, sol·licitada per la senyora UJV, 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 al Sr. UJV, per a la col.locació d’envà 
pluvial a la façana lateral esquerra de l’edifici situat al C/Sant Miquel, xx, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 52.16€ (cinquanta dos euros amb setze cèntims 
d’euro) 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 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció 
de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
15.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A ENRAJOLAR 
LA TERRASSA AL CARRER SANT MIQUEL, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. UJV, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la col.locació d’envà pluvial a la façana lateral esquerra 
de l’edifici situat al C/Sant Miquel, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de desembre del 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en col·locar envà pluvial a la façana lateral esquerra de 
l’edifici situat al C/ Sant Miquel, 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. 
 L’acabat de l’envà pluvial serà 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 16 de desembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12.12.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
col·locació d’envà pluvial a la façana lateral esquerra de l’edifici ubicat al carrer 
Sant Miquel, xx, sol·licitada per la senyora UJV, 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 al Sr. UJV, per a enrajolar terrassa al C/ 
Sant Miquel, xx sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 226.00€ (dos cents vint-i-sis 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 113.00€ (cent tretze euros) i una altra per als residus de la 
construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
16.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL 5 DE DESEMBREDE 
2013 
 

Núm. Data Resum 
1343 02/12/2013 Decret instal·lació atraccions Felipe Fernández, plaça 

Universitat 
1344 03/12/2013 Modificació de pressupost 
1345 03/12/2013 Despeses setmanals 
1346 03/12/2013 Aprovació manament de pagament a justificar 
1347 03/12/2013 Nomenament secretària accidental 
1348 04/12/2013 Rectificació errada autorització transmissió aparcament 
1349 04/12/2013 Sobreseure expedient sancionador MCP 
1350 04/12/2013 Autorització Masoveria 
1351 04/12/2013 Manament de pagament a justificar Nadal 
1352 04/12/2013 Autorització sopar solidari envelat 
1353 05/12/2013 Resolució sancionador expedients de trànsit 
1354 05/12/2013 Canvi delegacions regidories 
1355 05/12/2013 Incoació expedients trànsit 
1356 05/12/2013 Imposició sanció persones jurídiques 
1357 05/12/2013 Triennis 
1358 05/12/2013 Autorització funcionament fira Pl. Universitat 

 
17.- 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. 
 
17.1.-ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIO DE L’ACTUACIÓ “ELABORACIÓ DEL CENS 
D’ACTIVITATS COMERCIAL I DE SERVEIS DE CANET DE MAR” EN EL 
MARC DEL REGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 



 
 
 

 
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 l'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com 
un dels instruments de 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 de definits a la clàusula 7ª del Protocol 
general. 
 
Vist que el Catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per 
una relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", periòdicament publica la Diputació 
de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per 
tal de satisfer les seves necessitats a traves de recursos tècnics, econòmics i 
materials i que per tal d’ajustar aquesta oferta a les necessitats de suport dels 
ens destinataris i a la tipologia de serveis ofertats per la Diputació. 
 
Atès que mitjançant Decret 439/2013 de 17 d’abril de 2013 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de concertació de 
l’actuació“Elaboració del cens d’activitats comercials i de serveis de Canet 
de Mar”. 
 
Atès que el Servei de Comerç de la Diputació de Barcelona ha notificat a 
aquest Ajuntament, en data 19 de desembre de 2013 l’atorgament de 
l’esmentat suport tècnic cofinançat i l’adjudicació del contracte que se’n deriva. 
 
Vist el informe emès per la Tècnica de Promoció Econòmica que es transcriu a 
continuació: 
 

Maribel  Cortés  Vallespí, Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació a l’acceptació 
de l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació “Elaboració 
del cens d’activitats comercials i de serveis de Canet de Mar”, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Atès que mitjançant Decret 439/2013 de 17 d’abril de 2013 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de concertació de 
l’actuació “Elaboració del cens d’activitats comercials i de serveis de Canet de 
Mar”. 
 
Segon.- Atès que el Servei de Comerç de la Diputació de Barcelona ha notificat a 
aquest Ajuntament, en data 19 de desembre de 2013 l’atorgament de l’esmentat 
suport tècnic cofinançat i l’adjudicació del contracte que se’n deriva. 



 
 
 

 
Tercer.- Atès que el cost total del projecte és de 6.897,00,- € (sis mil vuit cents 
noranta set euros) i que l’aportació municipal del 50% del cost, que representa un 
import de 3.448,50,- € ((tres mil quatre-cents quaranta vuit amb cinquanta euros), 
ha d’anar imputada a la partida 30 43004 22706 del pressupost de l’ajuntament 
de Canet de Mar per a l’any 2013. 
 
Quart.- Atès que, per motius de disponibilitat pressupostaria, aquesta aportació 
ha de ser comptabilitzada dins el pressupost de l’exercici 2013 i, prèviament 
acceptada per la Junta de Govern Local. 
 
Conclusió 
 
Per tot això, proposo que s’aprovi l’acceptació de l’ajut de la Diputació de 
Barcelona per a la realització de l’actuació “Elaboració del cens d’activitats 
comercials i de serveis de Canet de Mar” a la Junta de Govern Local del dia 19 
de desembre. 
 
Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 19 de desembre 
de 2013. 

 
Vist l’anteriorment exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Turisme, Indústria i 
Benestar Social i Família, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el suport tècnic cofinançat per part de la Diputació de 
Barcelona per portar a terme l’actuació “Elaboració del cens d’activitats 
comercials i de serveis de Canet de Mar, amb un cost total de 6.897,00,- € (sis 
mil vuit cents noranta set euros) i una aportació de la Diputació de 3.448,50 € 
(tres mil quatre-cents quaranta vuit amb cinquanta euros). 
 
SEGON.-  Distribuir el pagament de 3.448,50,- € ((tres mil quatre-cents 
quaranta vuit amb cinquanta euros) corresponent a l’aportació municipal del 
50% del cost amb càrrec a la partida 30 43004 22706del pressupost de 
l’ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2013.  
 
TERCER.- Comprometre’s a transferir a la Diputació, mitjançant l’ingrés en el 
seu compte general (2013 0646 14 0200127175), l’import de 3.448,50 € que es 
correspon al percentatge de finançament assumit. 
QUART.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
  



 
 
 

18.- 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 secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


