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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 

DATA 5 DE JUNY DE 2014 
 
 
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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 20.10 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
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 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

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

Local de data 29.05.14 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
4) Acceptació del recurs econòmic en fons de prestació “suport al servei de 

menjador de les Escoles Bressol Municipals” 
5) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. PUV, per a la construcció de 

piscina al carrer Mas El Grau, x 
6) Concessió llicència d’obres menors a la Mercantil Trck Invest, SL, per a 

condicionar i fer accessible el local ubicat a la Riera Buscarons, x com a 
Escola d’Idiomes 

7) Concessió llicència d’obres menors al Sr. AFB, per a l’arranjament de cuina al 
carrer Cuba, x 

8) Relació de decrets des del dia 19 fins al dia 23 de maig de 2014 
9) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 29.05.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 29 de maig de 2014 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES   
 
Vista la relació de despeses de data  5 de juny de 2014, de l’Ajuntament  per 
import de 95.399,62  €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 7.439,09 € . 
 
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 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
 
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: 

 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 5 de juny de 2014, per 
import de  95.399,62   €, corresponent a la relació F/2014/20. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 5 de juny de 2014, per 
import de 7.439,09 €, corresponent a la relació F/2014/8 de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASS UMPTES 
MUNICIPALS 
 
3.1.- Diligència de notificació, de data 3 de juny de 2014, emesa per la secretària 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, d’acusament de 
rebut de l’escrit relatiu al Procediment Abreujat núm. 299/2012-A, es donen per 
efectuades les manifestacions per la part demandada i s’acorda donar trasllat a la 
part recurrent perquè en el termini de 3 dies efectuï les al·legacions que en el seu 
dret convinguin. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Se’n dóna compte. 
 
3.2.- Diligència d’ordenació, de data 29 de maig de 2014, emesa pel secretari 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, donant per 
comparegut al procurador de la part demandada, en relació al Recurs núm. 
420/12-F – Procediment Abreujat. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.3.- Diligència d’ordenació, de data 26 de maig de 2014, emesa per la secretària 
en substitució del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, traslladant 
les al·legacions de l’acord en les que manifesta la improcedència de medis 
probatoris proposats per la part demandada en el Recurs: 182/2013 B. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.4.- Auto, de data 27 de maig de 2014, acordant que no hi ha lloc a les 
al·legacions prèvies formulades per la part demandada sobre el Recurs Ordinari: 
382/2013 – Secció A.  
 
Se’n dóna compte. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC EN FONS DE PREST ACIÓ 
“SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSO L 
MUNICIPALS” 
 
Atès que en data 10 d’abril de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació ”Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Vist que en data 13 de maig de 2014 s’ha rebut comunicació de  la Gerència de 
Serveis d’Educació  de la Diputació de Barcelona en la qual es notifica el dictamen 
de resolució aprovat.  
 
Atès  que en el dictamen esmentat s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar un 
recurs econòmic per import de 6.276€  amb codi 14/Y/101943.  
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat amb 
la proposta de l’alcalde, com a responsable de la Regidoria d’Educació, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” per import de 3.378€ codi 13/Y/91009 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. PU V, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL CARRER MAS EL GRAU, x. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. PUV,  en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a la construcció de piscina al carrer Mas El Grau, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Referent a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina al C/ Mas el Grau, x, s’ha presentat la quantificació del volum de terres i 
identificació del responsable de la seva gestió i la liquidació complementaria 
d’acord amb la superfície de la piscina, per tal de completar l’expedient i valorar 
correctament les obres proposades. 
 

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: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 26.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció de piscina al carrer Mas el Grau, x, sol·licitada pel senyor PUV, s’emet 
el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
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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 sotasignat 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, Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. PUV, per a la construcció de piscina al 
carrer Mas El Grau, x, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 215.60€ (dos-cents quinze euros amb seixanta cèntims d’euro) i les 
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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 107.80€ (cent set euros amb vuitanta cèntims d’euro) i una altra per als 
residus de la construcció de 150 € (cent cinquanta euros). 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERC ANTIL 
TRACK INVEST, SL, PER A CONDICIONAR I FER ACCESSIBL E EL LOCAL 
UBICAT A LA RIERA BUSCARONS, x COM A ESCOLA D’IDIOM ES. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Track Invest, SL,  en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres per a condicionar i fer accessible el local ubicat a la riera 
Buscarons, x com a escola d’idiomes. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de maig de 2014, 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 l’adequació 
de local i en la creació d’una rampa d’accés al local situat a la planta baixa de la 
Riera Buscarons, x. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 26.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
condicionar i fer accessible el local ubicat a la Riera Buscarons, 10, baixos, com a 
escola d’idiomes, sol·licitada per la mercantil TRACK INVEST, SL, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles. 
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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. 
 
Al projecte presentat es fa constar per escrit que no s’ocuparà la via pública en el 
transcurs de les obres. 
 
Quart.- D’acord amb la documentació presentada, en el local objecte de la 
llicència s’hi vol instal·lar una escola d’idiomes, activitat innòcua per a la 
legalització de la qual cal presentar una comunicació acompanyada d’una 
declaració responsable. 
 
Tot i que l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en 
cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat, cal tenir en compte que en el cas present 
l’inici de l’activitat està condicionat només a la presentació d’una comunicació 
prèvia, de manera que l’activitat es pot començar a exercir des del moment en què 
es presenta la documentació esmentada. 
 
D’aquí es desprèn que, si ha estat necessària la realització d’alguna obra, aquesta 
ha hagut de ser autoritzada amb anterioritat. 
 
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 
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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 Track Invest, SL, per a 
condicionar i fer accessible el local ubicat als baixos de la Riera Buscarons, x, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions 
següents: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 36.72€ (trenta sis euros amb setanta dos 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 60.€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150,04 
€ (cent cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro). 
 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. AF B, PER A 
L’ARRANJAMENT DE CUINA AL CARRER CUBA, x. 
 
 
Vista la instància presentada pel Sr. AFB,  en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a l’arranjament de cuina al carrer Cuba, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de cuina existent al C/ Cuba, x. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 27 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de cuina al carrer Cuba, x, sol·licitada pel senyor AFB, s’emet el 
següent 
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INFORME 
 
Primer.-  El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten 
a l’informe tècnic.” 
 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. AFB, per a l’arranjament de cuina 
existent al C/Cuba, x, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 54.88€ (cinquanta quatre euros amb vuitanta-vuit 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€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150,00 
€ (cent cinquanta euros). 
 
 
8.- RELACIO DE DECRETS DES DEL DIA 19 AL DIA 23 DE MAIG DE 2014 
 

Num de 

Decret 
Data del 

Decret Resum Observacions 

674 19/05/2014 IRPF MES D'ABRIL  
675 20/05/2014 Canvi de nom cementiri  
676 20/05/2014 Autorització festa el bar Moxo - 2 d'agost  
677 20/05/2014 Autorització festa bar Plaça Els Americanos - 25 de 

maig 
 

678 20/05/2014 Denegació de l' instal.lació d'un vetllador - 

restaurant la Queixalada 
 

679 21/05/2014 Tarja d'aparcament  
680 21/05/2014 Tarja d' aparcament  
681 21/05/2014 Contractació neteja i tancament nau Passeig 

Misericòrdia 
 

682 21/05/2014 Terrassa d'estiu Sol i Sombra  
683 21/05/2014 Terrassa d'estiu el bar El Gra  
684 21/05/2014 Tarja d'aparcament  
685 22/05/2014 Canvi nom nínxol  
686 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
687 22/05/2014 Resolució expedient sancionador escombraries FT  
688 22/05/2014 Resolució expedient sancionador escombraries CH  
689 22/05/2014 Resolució expedient sancionador escombraries MJ  
690 22/05/2014 Aprovació segona certificació obres reforma 

planta baixa edifici Ajuntament per habilitar una 
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Num de 

Decret 
Data del 

Decret Resum Observacions 

OAC 
691 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
692 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
693 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
694 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
695 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
696 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
697 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
698 22/05/2014 Canvi nom cementiri  
699 23/05/2014 Resolució sancionadora expedient ordenança 

sorolls DLD 
 

700 23/05/2014 Resolució sancionadora escombraries MJ  
701 23/05/2014 Resolució sancionadora expedient escombraries 

CF 
 

702 23/05/2014 Contractació abalisament platges 2014  
703 23/05/2014 Contractació ball jova festa major 2014  
704 23/05/2014 Autorització desenvolupament treball universitari  
705 23/05/2014 Contractació ball dia de sant Pere  

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.10 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 


