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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE MAIG 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: 19.40 hores 
Hora que acaba: 20.11 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

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 08.05.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Concessió llicència obres reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres torrent 

de Lledoners, xx 
5) Relació de decrets des del dia 28 d’abril fins al dia 2 de maig de 2014 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 08.05.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 8 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 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

2

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 sen’acordal’aprovació. 
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2.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’Ordenació de 6 de maig de 2014, de la secretària del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el RCA 299/2012 secció 
A, per la que es dóna trasllat a l’Ajuntament de les al·legacions presentades 
contra l taxació de costes, en el recurs interposat per JGP contra aquest 
Ajuntament. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Providència de 5 de maig de 2014, del president del la sala contenciosa 
administrativa secció 5 del TSJC, dictada en el recurs d’apel·lació 183/2011 Fase 
X, per la que es fixa data per la deliberació, votació i fallo, en el recurs interposat 
per JM contra aquest Ajuntament. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Decret 25/2014 de la secretària del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictada en el RCA 522/2011, per la que es declara acabat el recurs per 
haver-se satisfet l’objecte del litigi, en el recurs interposat per Banco de 
Santander, SA contra la Diputació de Barcelona. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.- Diligència d’Ordenació de 8 de maig de 2014, de la secretària del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, dictada en el RCA 261/2013D, per 
la que es dóna trasllat del recurs de reposició interposat pel Sr. MFA contra l’auto 
125/2014 de 23 d’abril de 2014, en el recurs interposat per JCA i NFS, contra 
aquest Ajuntament. 
 
2.5.- Diligència d’Ordenació de data 28 d’abril 2014, de la secretària del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el RCA 332/2010D, pel 
que es procedeix a l’arxiu de les actuacions, en el recurs interposat per 
Invermercury, SL, contra aquest Ajuntament. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 15 de maig de 2014, de l’Ajuntament per 
import de 74.581,57 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 23,28 € . 
 
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. 
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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 15 de maig de 2014, per import 
de  74.581,57 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de maig de 2014, per import 
de 23,28 €, corresponent a la relació 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. 
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL TORRENT DELS 
LLEDONERS NÚMERO xx 
 
Vista la instància presentada pel senyor XMO, en nom i representació d’ell mateix, 
en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al Torrent dels Lledoners número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 7 de maig de 2014, el contingut del 
qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada es constata que consta d’un escrit i el plànol 
núm. I04 corresponent a les instal·lacions d’aigua que substitueix al plànol I04 
presentat inicialment. Aquesta documentació justifica les esmenes realitzades en 
l’informe tècnic anterior, conseqüentment s’informa favorablement la documentació 
aportada.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 21.03.2014 i 29.04.2014 (registres d’entrada 
núms. 1536 i 2200), pel senyor Xavier Martín Oliva per tal d’obtenir llicència 
municipal d’obres majors per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
Torrent dels Lledoners, 28, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte d’execució 
redactat per l’arquitecte OSC, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
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Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable 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. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 07.05.2014. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents a 
la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor XMO per a la reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al Torrent dels Lledoners número xx, d’acord al projecte 
bàsic i executiu de l’arquitecte OSC, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern 
Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil quatre-cents seixanta euros amb noranta-quatre 
cèntims (1.460,94 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de dos-cents vint-i-sis 
euros amb setanta-nou cèntims (226,79 €).  
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TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de set-cents trenta euros amb 
quaranta-set cèntims (730,47 €) i dels residus de construcció per import de vuit-
cents quaranta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (845,34 €). Aquestes fiances 
es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part 
de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa l’article 6è, tarifa 1, 3) de l’Ordenança 
Fiscal número 9. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 D’ABRIL FINS AL DIA 2 DE 
MAIGDE 2014 
 

Núm. Data Resum 
558 28/04/2014 Incoació expedients trànsit 
559 28/04/2014 Imposició sanció persones físiques 
560 28/04/2014 Manament de pagament a justificar 
561 28/04/2014 Aprovació nòmina mes d'abril 
562 28/04/2014 Incoació sancionador residus a RML 
563 29/04/2014 Modificació pressupost 
564 29/04/2014 Autorització terrassa estiu Queixalada 
565 29/04/2014 Autorització terrassa estiu Mar Blau 
566 29/04/2014 Pròrroga Pla local de Joventut 
567 29/04/2014 Nomenament secretària acctal 
568 30/04/2014 Incoació ordre d'execució Mas Muní, xx 
569 30/04/2014 Ordre d'incoació Mas Muni´, xx 
570 30/04/2014 Ordre d'Incoació Mas Muni. xx 
571 30/04/2014 Ordre d'incoació Mas Muni, xx 
572 30/04/2014 Ordre d'incoació Mas Muni, xx 
573 30/04/2014 Autorització terrassa estiu bar Tropical 
574 30/04/2014 Autorització terrassa estiu bar Fama 
575 30/04/2014 Contractació climatització sala de plens 
576 30/04/2014 Contractació treball d'esporga i retirada de restes vegetals passeig 

Misericòrdia 
577 02/05/2014 Secretària accidental 
578 02/05/2014 Baixa parada mercat municipal mt 
579 02/05/2014 Subvenció nominativa cessió centre parroquial 
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6.- 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 20.11 hores 
de tot el que jo com a secretària accidentalcertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 


