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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 20 DE NOVEMBRE 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: 19.50 hores 
Hora que acaba: 20.04 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 13.11.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació serveis extraordinaris efectuats del 15 d’octubre fins al 15 de 

novembre 
5) Modificació memòria sol·licitud cofinançament FEDER actuació “Recuperació 

de l’Odèon i el seu entorn com a recurs turístic” 
6) Incoació de l’expedient del procediment d’elecció del Jutge de Pau substitut 
7) Aprovació del pagament de la liquidació als Centres Educatius dels imports 

corresponents a l’atorgament dels ajuts socioeconòmics del curs 2013-2014 
8) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución, SDG, S.A. per a la 

instal·lació d’una canonada de gas a la Ronda Dr. Anglès, 2 
9) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., per a la 

instal·lació d’un nou subministrament de mitja i baixa tensió al Torrent dels 
Lledoners, 100 

10) Devolució de fiances de les obres d’enderrocament edifici Riera de la Torre, 
número xx, a la senyora MDER  
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11) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. FPR per treure un envà interior 
no estructural a l’habitatge situat al carrer Sant Ignasi, xx 

12) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. FLV, per ala fer rampa d’accés 
al soterrani de l’edifici ubicat al carrer Molí, xx 

13) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. JMF, per al canvi de bastiments 
de les balconeres de l’immoble situat al carrer Església, xx 

14) Concessió de llicència d’obres menors a la Comunitat de Propietaris del 
carrer Narcís Monturiol, 6, per a l’arranjament de façana i col·locació 
d’aplacat de pedra 

15) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. VSR, per a la reparació de 
cambra de bany a l’Avgda. Maresme, xx 

16) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. FVP, per pintar la façana de 
color blanc de l’immoble ubicat al carrer Xaró Baix, xx 

17) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. FG, per obrir el carrer per 
escomesa d’aigua potable al carrer de la Font, xx 

18) Relació de decrets des del dia 3 al 7 de novembre de 2014 
19) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 13.11.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 13 de novembre 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.-Auto de data 11 de novembre de 2014, emès pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, relatiu al Recurs Ordinari núm. 277/2014 – Secció BA,  interposat 
per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., 
acordant donar trasllat de l’escrit de demanda y lliurament expedient administratiu 
a l’Administració demandada. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  20 de novembre  de 2014, de 
l’Ajuntament  per import de 225.799,38 €, corresponent a la relació de la 
mateixa data, F/2014/41. 
 
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 



Ref: S/Anm 

 
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 
 
 

3

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 20 de novembre  de 2014, 
per import de  225.799,38 €, corresponent a la relació F/2014/41  de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’OCTUBRE DE 2014 FINS AL 15 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’octubre de 2014 al 15 de 
novembre de 2014. 
 
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. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 19  de novembre, que es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 

Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet 

el següent 
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I N F O R M E 

ASSUMPTE 
 
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes 
de novembre de 2014. 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
Per resolució de data 14 d’octubre de 2008 (TRE/4179/2008), fou inscrit en 
el registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball 
de Barcelona, el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per als anys 2007-2010. 
 
L’esmentada resolució fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el dia 27 de febrer de 2009. 
 
El conveni col·lectiu, va ser denunciat per l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
data 20 de novembre de 2012, per tant manté la seva vigència per preveure-
ho així la clàusula preliminar segona, del propi conveni col·lectiu. 
 
L’article 9 del citat conveni col·lectiu únicament estableix un quadre de 
gratificacions per al personal municipal pertanyent a grups i categories 
assimilades C, D i E, fixant un import únic per hora, el qual es revisarà 
anualment. 
 
La proposta d’acord per a la Junta de Govern  de data 20 de novembre de 
2014, inclou 1.904,91 € corresponents a serveis extraordinaris de 
determinats tècnics que pertanyen a grups i categories A i B. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
- Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar 
- Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
CONCLUSIONS 
 
Atès que s’inclou en aquesta l’aprovació dels serveis extraordinaris de 
determinats tècnics que pertanyen a grups i categories A i B per import de 
1.904,91 € aspecte aquest que no es troba recollit en el Conveni Laboral en 
vigor, informe DESFAVORABLEMENT la proposta de serveis extraordinaris 
 
Així mateix,  i d’acord amb l’establert a l’article 216.c) el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
l’efecte d’aquest reparo suspendrà la tramitació de l’expedient. 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
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proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.-Remunerar fins a la quantitat de sis mil nou-cents seixanta-set euros amb 
seixanta-tres cèntims (6.965,96 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 d’octubre de 2014 al 15 de novembre de 2014, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
 
Segon.-Remunerar fins a la quantitat de mil tres-cents setanta-vuit euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (1.378,58 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local .I així com, remunerar fins la quantitat  de vint –un 
euros amb vuitanta-quatre cèntims (21,84€) corresponent els serveis nocturns 
efectuats pel personal de la Brigada d’Obres i Serveis durant  el mes de novembre 
de 2014. 
 
Tercer.-Remunerar fins a la quantitat set-cents euros amb vuitanta-sis cèntims 
(786 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la 
Policia local durant el mes de novembre de 2014.  
 
Quart.-Remunerar fins a la quantitat de tres-cents quaranta-quatre amb 
cinquanta- vuit cèntims (344,57 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
novembre de 2104.  
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint-i-nou euros amb cinc 
cèntims (329,05 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes de novembre de 2014.  
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de dos- cents sis euros amb noranta-sis 
cèntims (206,96€) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia 
Local, durant el mes de novembre de 2014. 
 
Setè.-Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- MODIFICACIÓ MEMÒRIA SOL·LICITUD COFINANÇAMENT FEDER 
ACTUACIÓ “RECUPERACIÓ DE L’ODÈON I EL SEU ENTORN COM A 
RECURS TURÍSTIC” 
 
Atès que mitjançant Resolució GRI/1415/2013, publicada en el DOGC núm. 6408 
de data 2 de juliol de 2013, es va atorgar cofinançament en el marc de l’eix 4 del 
Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 per a l’actuació anomenada 
“recuperació de l’Odèon i el seu entorn com a recurs turístic”, amb un import de 
152.825,29 €. 
 
Atès que en la sol·licitud d’aquest cofinançament es va incorporar una memòria de 
l’actuació que, una vegada licitat el projecte, es considera que convenient 
modificar sense que l’import global de l’actuació es modifiqui. 
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Vist l’informe emès en data 10 de novembre de 2014, per la tècnica de Cultura, el 
contingut literal del qual és el següent: 
 
“Assumpte:  Modificació de l’estructura de pressupost de la memòria Feder del 

projecte de RECUPERACIÓ DE L’ODÈON I EL SEU ENTORN 
COM A RECURS D’ATRACCIÓ TURÍSTICA DE CANET DE MAR 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar presenta la memòria Feder: RECUPERACIÓ DE 
L’ODÈON I EL SEU ENTORN COM A RECURS D’ATRACCIÓ TURÍSTICA DE 
CANET DE MAR al desembre de 2012 en base a l’avantprojecte realitzat pels 
Serveis Tècnics i l’oficina de Cultura.  
 
El DOGC núm. 6408 de 2 de juliol de 2013 publica l’aprovació de la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Canet i a partir d’aquest moment iniciem el procés de contractació 
de la redacció del projecte, que s’adjudica a Guitart Arquitectura i Associats, SLP. 
 
El 28 de març de 2014 l’adjudicatari presenta a l’Ajuntament de Canet el projecte: 
RECUPERACIÓ DE L’ODÈON I EL SEU ENTORN COM A RECURS 
D’ATRACCIÓ TURÍSTICA DE CANET DE MAR que té per objecte les actuacions 
3, 4, 5, 6 i 7 de la memòria Feder. El projecte presentat dóna resposta a totes i 
cadascuna de les actuacions que són l’arranjament de la plaça Colomer i la planta 
baixa de l'edifici Odèon, el disseny del projecte museogràfic, els equips 
audiovisuals, la producció de continguts multimèdia i la il·luminació museogràfica.  
 
El projecte modifica l’actuació 5, que en l’avantprojecte es basa en la col·locació 
d’un punt informatiu independent i la nova proposta integra el punt informatiu i de 
discurs museogràfic a les parets de l’edifici museïtzat. La nova proposta recull la 
necessitat d’incloure uns continguts històrics, un diàleg amb els visitants 
mitjançant textos i imatges, un punt d’informació turística i tot amb una robustesa 
suficient per estar a l’espai públic. La nova proposta té l’atractivitat que cal donar 
als continguts perquè els visitants s’interessin a entrar i descobrir l’espai 
museïtzat. 
  
La modificació de l’actuació 5 deriva en les actuacions 11, 12 i 13 que són la 
producció de 6 caixes audiovisuals de 2x2m d'acer inoxidable, la producció de 
gràfics en vinil 2x2m i el subministrament i col·locació d’una peana per a dues 
escultures. També en la modificació del pressupost de les actuacions 5, 6, 9 i 10. 
 
A continuació es presenten 3 gràfics de la nova proposta: 
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Dibuix d'un perspectiva de la plaça i l'edifici Odèon 
 
 

 
Dibuix d'una perspectiva de les caixes encastades a l'edifici 
 
 
 

 
Dibuix de la visió frontal des de la plaça 
El pressupost i les noves actuacions són:  
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Núm. 
Actuació Títol de l'actuació 

NOU 
PRESSUPOST 

ANTIC 
PRESSUPOST 

(IVA Inclòs) (IVA Inclòs) 

1 Obrir carrer del comunidor i accés a la plaça Colomer 20.000,00 20.000,00 

2 
Redacció del projecte, direcció de l'obra, direcció i 
coordinació de seguretat i salut 38.921,70 38.921,70 

3 
Arranjament de la plaça Colomer i la planta baixa de 
l'edifici Odèon 217.728,89 217.728,89 

4 Disseny del projecte, guions, traduccions 865,94 1.000 
5 Equips audiovisuals 1.815,00 18.000 
6 Producció de continguts multimèdia 500 1.000 
7 Il·luminació museogràfica 5.255,03 5.000 
8 Plànols, mapes, fulletons turístics 1.000 1.000 
9 Incorporació al web de la nova ruta 2.000 1.000 

10 Promoció a la xarxa amb tecnologia 2.0 de la nova ruta 500 2.000 
11 Caixes audiovisuals de 2x2m d'acer inoxidable 15.478,93   
12 Gràfics en vinil 2x2m 1.355,20   

13 
Subministrament i col·locació de peana per a dues 
escultures 229,9   

        
TOTAL  305.650,59 305.650,59 

 
Finalment i per tot el que aquí s’exposa es creu adequat acceptar la modificació 
de l’actuació número 5 de la memòria Feder en base al projecte presentat per 
Guitart Arquitectura i Associats, SLP atès que la solució aportada alhora 
d’implementar un discurs històric i un punt d’informació turístic no deriva en un 
increment de pressupost i resulta més optim que l’avantprojecte redactat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
Atès que encara no s’ha licitat el contracte per a l’execució de la museografia de 
l’Odèon, per la qual no cal tramitar cap expedient de modificació segons TRLCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar la memòria que va servir de base per a la sol·licitud i 
atorgament del cofinançament Feder relatiu a l’actuació “recuperació de l’Odèon i 
entorn com a recurs turístic”, en el sentit indicat en l’informe de la tècnica de 
Cultura, el qual s’ha transcrit en el cos del present acord. 
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SEGON.- Que es notifiqui a la Direcció General d’Administració Local l’aprovació 
de la present modificació. 
 
6.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DEL JUTGE 
DE PAU SUBSTITUT 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2014 la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va acordar nomenar el senyor MGG com a jutge de pau 
substitut de Canet de Mar, després que fos designat pel Ple municipal en data 29 
de maig d’enguany. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit de data 7 
de novembre de 2014 ha comunicat a l’Ajuntament de Canet de Mar que el senyor 
MGG no ha anat a prendre possessió del seu càrrec en el termini que estableix 
l’article 20 de la Llei orgànica del poder judicial amb relació al Reglament de jutges 
de pau i, per tant, se’l té per renunciat del càrrec. 
 
Atès que les vacants de jutge titular i substitut s’han d’anunciar per l’Ajuntament 
amb suficient antelació mitjançant convocatòria pública amb indicació del termini i 
del lloc de presentació d’instàncies, amb un anunci al BOP, al tauler d’anuncis de 
la casa consistorial i al web municipal. 
 
Atès que la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de 
nomenar, dels aspirants proposats pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, el 
nou jutge de pau substitut. 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, i amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Incoar l’expedient per dur a terme el procediment d’elecció de jutge pau 
substitut de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Publicar la vacant de jutge de pau substitut al BOP, al tauler d’anuncis 
de la casa consistorial, al web municipal, al jutjat de primera instància d’Arenys de 
Mar i en el mateix jutjat de pau.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya a tots els efectes. 
 
7.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ ALS CENTRES 
EDUCATIUS DELS IMPORTS CORRESPONENTS L’ATORGAMENT DELS 
AJUTS SOCIOECONÒMICS DEL CURS 2013-2014 
 
Atès l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació: 
 
En data 7 de gener de 2014 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució de l’ atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 
2013-2014.   
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 Al municipi de Canet de Mar s’ha presentat un total de 166 sol·licituds,  77 de les 
quals reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del 
Maresme, segons el resum següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 37 alumnes 22.090,60€ 
Escola Turó del drac 20 alumnes 11.600,20€ 
Col·legi Yglesias 11 alumnes 6.280,60€ 
FEDAC Sta. Rosa de 
Lima 

6 alumnes 3.397,60€ 

Col·legi La Presentació 1 alumne 527,00€ 
Escola Sant Andreu de 
Llavaneres 

1 alumne 644,80€ 

Escola Sant Pau 1 alumne  
 77 alumnes 44.540,80€ 
. 
L’import d’aquests ajuts és de 644,80€ anuals per als alumnes d’Educació Infantil i 
Primària que obtenen valoració social, 527€ per als alumnes d’Educació  Infantil i 
Primària i 186,00€ per als alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria. 
 
En el cas de l’Escola Sant Pau, atès que el Servei de Menjador és gestionat pel 
Consell Comarcal del Maresme, l’import de la beca no es fa efectiu a l’ajuntament 
si no que el Consell Comarcal del Maresme el transfereix directament a l’empresa. 
 
En data 16 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació 
dels ajuts. 
 
En data 19 de febrer de 2014 es rep notificació  del Consell Comarcal del 
Maresme sobre la resolució d’un segon atorgament d’ajuts individuals de 
menjador, el qual s’ha elaborat al Departament d’Ensenyament tenint en compte la 
“línia d’homogeneïtzació dels criteris de concessió de beques de menjador i 
basant-se únicament en l’acompliment del criteri de renda fixat (índex de 
suficiència de Catalunya). 
 
L’import d’aquests ajuts és de 548,70€ anuals per als alumnes d’Educació Infantil i 
Primària i Secundària i en alguns casos s’estableix un complement de beca de 21, 
70€ a alumnes beneficiaris d’ajuts del primer atorgament que no superaven 
l’import màxim aprovat a les bases. L’import final del segon atorgament és de 
23.941,30€, amb la distribució per centres que es mostra al quadre següent: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 30 alumnes  12.266,70€ 
Escola Turó del drac 19 alumnes  8.317,30€ 
Col·legi Yglesias 5 alumnes        1.162,50€  
Col·legi La Presentació 1 alumne         548,70€ 
FEDAC Sta. Rosa de Lima 3 alumnes  1.646,10€ 
TOTAL  23.941,30€ 
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Un cop comunicat als centres educatius i a les famílies beneficiàries el resultat 
dels atorgaments es constata que hi ha 4 alumnes beneficiaris que han canviat de 
domicili i que ara resideixen fora de la comarca, amb la qual cosa no es traspassa 
l’import de la beca. També es produeix la renuncia d’un dels alumnes beneficiaris.   
 
Per tant cal  reassignar  aquests ajuts a altres alumnes que hagin fet la sol·licitud i 
que tinguin la valoració immediatament inferior al darrer alumne becat. L’import 
final que cal repartir entre altres sol·licitants és de  3.010,14€. 
 
El quadre següent mostra el repartiment dels imports per assignar als diferents 
centres. 
 
Centre educatiu Nombre alumnes  Import reassignació 
Escola Misericòrdia 5 alumnes 1.164,06€ 
Escola Turó del drac 6 alumnes 923,04€ 
Col·legi La Immaculada 1 alumne 153,84€ 
Col·legi La Presentació 1 alumne 153,84€ 
Escola Tomàs Viñas 2 alumnes 307,68€ 
Escola Sant Andreu de Llavaneres 1 alumne 153,84€ 
Escola Sant Pau 1 alumne 153,84€ 
TOTAL 17 alumnes 3.010,14€ 
 
En el cas de l’Escola Sant Pau, atès que el Servei de Menjador  és gestionat pel 
Consell Comarcal del Maresme, l’import de la beca no es fa efectiu a l’ajuntament 
si no que el Consell Comarcal del Maresme el transfereix directament a l’empresa. 
 
En el quadre següent es reflecteix import final per centre. 
 
Centre 
educatiu 

Import 
primer 
atorgament 

Import segon 
atorgament 

Baixes i 
renúncies 

Import 
reassignació 

Total 

Escola 
Misericòrdia 

22.090,60€ 12.266,70€ -1.171,8€ 1.164,06€ 34.349,56 € 
 

Escola Turó 
del drac 

11.600,20€ 8.317,30€ -548,70€ 923,04€ 20.291,84€ 

Col·legi 
Yglesias 

6.280,60€ 1.162,50€ -1.289,60€ -- 6.153,50€ 

Col·legi La 
Presentació 

527,00€ 548,70€  153,84€ 1.229,54€ 

FEDAC Sta. 
Rosa de Lima 

3.397,80€ 1.646,10€  -- 5.043,90€ 

Col·legi La 
Immaculada 

-- --  153.84 153,84€ 

Escola 
Tomàs Viñas 

-- --  307,68€ 307,68€ 

Escola Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

644,80€ _  153,84€ 153,84€ 

Escola Sant    153,84€ 153,84€ 
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Pau 
TOTAL 44.540,80 23.941,30€ -3.010,14€ 3.010,14€ 68.482,34€ 
 
En data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va acordar l’acceptació 
dels ajuts. 
 
Al llarg del curs escolar l’Ajuntament de Canet de Mar tramita el pagament de 
diverses bestretes a compte als diferents centres educatius que tenen alumnes del 
nostre municipi becats.   Enguany s’ha tramitat dues bestretes inicials ja que s’ha 
efectuat dos atorgaments d’ajuts i una tercera bestreta a final de curs. El detall 
dels pagaments efectuats fins al moment és el següent: 
 
 

  primer pagament segon pagament 
tercer 
pagament total avançat 

Escola Turó del drac 3.866,75 2.772,43 6826,34 13.465,52 
Escola Misericòrdia 7.363,53 4.088,90 11448,56 22.900,99 
FEDAC Canet 1.132,53 548,70 1661,3 3.342,53 
Col·legi Yglesias 2.093,53 387,50 1836,23 4.317,26 
Escola Sant Andreu 
Llavaneres 214,93 51,28 266,21 532,42 
Escola Tomàs Viñas 0,00 102,56 102,56 205,12 
Col·legi La 
Presentació 175,66 182,90 435,49 794,05 
Col·legi La 
Immaculada 0,00 51,28 51,28 102,56 
  14.846,93 8.185,55 22.627,97 45.660,45 
 
A final de curs els centres han presentat la justificació dels imports efectivament 
consumits pels alumnes beneficiaris de l’ajut de menjador. El imports  justificats 
per cadascun dels centres és el següent: 
 

  Import justificat 
Nre. Alumnes 
becats 

Preu menú* 
 

Escola Turó del drac 17.750,60 40 6,2 
Escola Misericòrdia 30.172,63 64 6,2 
FEDAC Canet 4416,1 8 7,9 
Col·legi Yglesias 6676,3724 13 7,00 
Escola Sant Andreu 
Llavaneres 798,68 

2 7,14 

Escola Tomàs Viñas 310 2 6,2 
Col·legi La Presentació 1.223,60 3 7,6 
Col·legi La Immaculada 301 1 8,6 
  61.648,99 133  
*Alguns dels alumnes han gaudit de descomptes sobre el preu del menú per ser 
família nombrosa. 
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El quadre següent reflecteix els imports que han justificat els diferents centres, els 
imports que ja han percebut i l’import que queda pendent de la liquidació. 
 

  Import justificat total avançat 
Pendent 
liquidació 

Escola Turó del drac 17.750,60 13.465,52 4.285,08 
Escola Misericòrdia 30.172,63 22.900,99 7.271,64 
FEDAC Canet 4416,1 3.342,53 1.073,57 
Col·legi Yglesias 6676,3724 4.317,26 2.359,11 
Escola Sant Andreu 
Llavaneres 798,68 532,42 266,26 
Escola Tomàs Viñas 310 205,12 104,88 
Col·legi La 
Presentació 1.223,60 794,05 429,55 
Col·legi La 
Immaculada 301 102,56 198,44 
  61.648,99 45.660,45 15.988,54 
 
A l’aplicació pressupostària 51 32100 4800 del pressupost aprovat per a l’any 
2014 hi ha la previsió de la despesa amb el corresponent document comptable. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha efectuat l’ingrés corresponent a la 
liquidació d’imports pendents del curs 2014-2015 una vegada verificada la 
justificació corresponent. 
 
Vist això i un cop examinada la documentació de referència,de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar i Família i Festes, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Efectuar, amb càrrec a la partida 51 32100 48000 el pagament 
corresponent a la liquidació dels ajuts individuals de menjador del curs 13-14 als 
diferents centres educatius segons el detall següent: 
 
  Pendent liquidació 
Escola Turó del drac 4.285,08€ 
Escola Misericòrdia 7.271,64€ 
FEDAC Canet 1.073,57€ 
Col·legi Yglesias 2.359,11€ 
Escola Sant Andreu Llavaneres 266,26€ 
Escola Tomàs Viñas 104,88€ 
Col·legi La Presentació 429,55€ 
Col·legi La Immaculada 198,44€ 
 TOTAL 15.988,54€ 
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SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS A LA 
RONDA DR. ANGLÈS, 2. 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 11 de 
novembre de 2014 (núm. de registre 2014/5592) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal·lació d’una canonada de gas a la Ronda Doctor Anglès, 2 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 13 de novembre d’enguany, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYER 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS 
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Ronda Dr. Anglès, 2  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
Vist el plànol presentat, el tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

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

Ref.: Z.M.012014731236 
Reg. Entr. 2014/5592 
Data 11-11-2014 
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Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de 
les rases. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 

d’una fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al 
nostre municipi. 

17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

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

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

 
OBSERVACIONS: 
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Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal·lació d’una escomesa de gas a la Ronda Dr. Anglès, 2 de Canet de 
Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera. 

SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (81,24-€)i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent setze euros amb trenta-tres cèntims d’euro 
(116,33 €). 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
DE MITJA I BAIXA TENSIÓ AL TORRENT DELS LLEDONERS, 100. 
 
Vista la instància presentada per Endesa DistribuciónElectrica, S.L. en data 11 de 
novembre de 2014 (núm. de registre 2014/5594) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una línia soterrada de mitja i baixa tensió per 
a nou subministrament al Torrent dels Lledoners, 100 de Canet de Mar, per a nou 
subministrament. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 13 de novembre de 2014, 
i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLIC. INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.  
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LOCALITZACIÓ:  Torrent dels Lledoners, 100 
 

I N F O R M E: 
 

En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que 
subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

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

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi 
una compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis 
Tècnics d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de 
les rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà 
de col·locar la senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui 
pertinent. 

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

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

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

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

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

Ref.: 497328 
Reg. Entr. 2014/5594 
Data 11-11-2014 
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rodada. S’haurà de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública 
durant el cap de setmana. 

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança de 145,60 € per a les obres executades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.  al nostre municipi. 

17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 291,20 €. 

18 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva 
llicència de Primera Ocupació. 

20 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. 

21 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. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.L. per a la instal·lació d’un nou subministrament elèctric al Torrent dels 
Lledoners, 100, de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe 
de l’enginyera municipal de data 13 de novembre de 2014 i que s’expressen al 
document de la llicència. 
SEGON.- Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una fiança 
de 145,60-€ i fer efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) 
per un import de 291,20-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 
 
10.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANCES DE LES OBRES 
D’ENDERROCAMENT EDIFICI RIERA DE LA TORRE NÚMERO xx A LA 
SENYORA MDER. 
 
Vista la instància presentada per la senyora MDER, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita el retorn de les quantitats abonades en 
concepte d’ICIO, taxes urbanístiques i fiançes dipositades per a l’execució de les 
obres d’enderroc de l’antiga edificació ubicada a la Riera de la Torre número XX. 
 
Vist l’informe del tècnics municipals de data 24 d’octubre de 2014, el contingut del 
qual és: 
 
“Practicada una inspecció visual a la Riera de la Torre, XX, s’ha constatat que sota 
la direcció facultativa del senyor David Sainz Viladecans (Expedient d’obres 
majors 59/2014)  s’ha dut a terme l’enderroc de l’antiga edificació de planta baixa i 
pis que ocupava aquest solar. 
 
Per altre banda, s’ha constatat que els elements urbanístics no han resultat 
afectats per les obres d’enderroc executades, per tant, s’informa favorablement el 
retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia pels Valors Urbanístics en 
Risc. 
 
Respecte a la fiança dipositada en concepte de garantia pels Residus de la 
Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de gestió dels residus 
provinents de l’enderroc. En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 10 de noviembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
Vist l’escrit presentat en data 1.10.2014 per la senyora MDER en el qual sol·licita 
el retorn de les quantitats abonades en concepte d’ICIO i taxes urbanístiques així 
com de les fiances dipositades per a l’execució de les obres d’enderroc de l’antiga 
edificació ubicada a la Riera de la Torre, XX, s’emet el següent 
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INFORME 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- Els Serveis Tècnics municipals emeten informe, en data 25.09.2013, en el qual 
es constata que s’ha produït un esfondrament d’una part de la coberta de 
l’immoble ubicat a la Riera de la Torre, XX. Aquest immoble, segons acta de la 
Policia Local, de data 11.09.2013, es troba deshabitat i està totalment tapiat. 
 
II.- En virtut del Decret núm. 1076/2013, de 3 d’octubre, de l’Alcaldia, es resol 
incoar expedient d’ordre d’execució als propietaris de l’immoble ubicat a la Riera 
de la Torre, XX, per la manca de manteniment general de l’edifici i, concretament, 
per l’esfondrament d’una part de la coberta d’aquest immoble, causat pel seu 
deficient estat de conservació. 
 
Amb el mateix decret es requereix els propietaris per a que s’efectuï un estudi 
acurat, per part d’un tècnic competent, de les patologies constructives que afecten 
l’immoble i s’executin els treballs necessaris per a la seva consolidació o enderroc, 
prèvia comunicació i formalització de les esmentades actuacions a l’Ajuntament.  
 
III.- En data 18.10.2013 la senyora MDER presenta un escrit d’al·legacions, 
estimades parcialment mitjançant Decret núm. 1402/2013, de 16 de desembre, de 
l’Alcaldia. En virtut del mateix decret es concedeix un nou termini als interessats 
per tal que presentin l’estudi de les patologies que poden afectar l’immoble. 
 
IV.- En data 10.03.2014 l’arquitecte David Sainz Viladecans presenta un dictamen 
tècnic sobre l’estat de l’immoble. 
 
V.- A la vista del dictamen presentat per la propietat, en virtut del Decret núm. 
475/2014, de 8 d’abril, de l’Alcaldia, es resol requerir els propietaris per a que, en 
el termini de dos mesos, s’efectuïn els treballs de manteniment, conservació o 
enderroc, si s’escau, prèvia sol·licitud de la llicència d’obres majors corresponent. 
 
VI.- La senyora MDER presenta, en data 3.06.2014 (registre d’entrada 2730), 
sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’enderroc de l’immoble ubicat a la 
Riera de la Torre, XX, efectuant, en el mateix acte, l’ingrés de les quantitats 
corresponents a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (140,66 
€), taxes urbanístiques de tramitació (333,99 €) i el dipòsit de les fiances per 
respondre de la correcte reposició dels elements urbanístics públics que es puguin 
veure afectats per les obres (70,33 €) i de la correcta gestió dels residus generats 
per l’obra (462,00 €). 
 
VII.- L’arquitecta municipal emet informe, en data 2.07.2014, en virtut del qual es 
comunica a la interessada tota una sèrie de documentació que cal aportar per tal 
de completar i poder valorar correctament l’expedient, a banda de presentar 
l’informe favorable dels Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VIII.- En data 14.07.2014 la interessada aporta part de la documentació requerida, 
segons consta a l’informe tècnic de data 23.07.2014. 
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IX.- En data 29.07.2014 l’arquitecte David Sainz Viladecans presenta un dictamen 
tècnic sobre l’estat de l’immoble, fent-hi constar que l’edifici pateix patologies 
estructurals al seu interior, per la qual cosa n’exigeix l’enderroc parcial a la 
propietat, per evitar possibles danys  tercers. 
 
X.- La senyora MDER presenta un escrit, en data 1.10.2014 (registre d’entrada 
núm. 4761), en virtut del qual comunica que s’ha efectuat l’enderroc, adjuntant el 
certificat final de la direcció de l’obra, amb visat núm. 2014005039, de data 
10.09.2014. 
 
En virtut del mateix escrit sol·licita la devolució de les fiances dipositades i dels 
imports liquidats en concepte d’ICIO i taxes urbanístiques de tramitació. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- Pel que fa el retorn de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO), l’article 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’any 2014 estableix el 
següent: 
 

“Article 1r.- Fet imposable  
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el 
fet imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual 
s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi 
obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de 
declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la 
llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament.” 
 

L’article 2 de la mateixa ordenança preveu quins són els actes subjectes a aquest 
impost: 
 

“Article 2n.- Actes subjectes  
 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les 
instal·lacions i les obres següents:  
 
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin 

els aspecte exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la 
implantació, l’ampliació, la reforma, la modificació o la rehabilitació 
d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.  

 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les 

edificacions. (...)” 
 

En aquest cas, tot i trobar-se en tràmit la concessió de la llicència d’obres, a 
l’espera d’obtenir documentació per part de la interessada i l’informe favorable 
dels Serveis Territorials de Carreteres, no es pot negar que s’ha donat el fet 
imposable, atès que així es manifesta a l’escrit presentat en data 1.10.2014, al 



Ref: S/Anm 

 
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 
 
 

22 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

certificat final d’obra aportat i a l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal i 
el cap de disciplina urbanística, en data 24.10.2014, que consta a l’expedient 
administratiu, i una part del qual es transcriu a continuació: 
 

Practicada una inspecció visual a la Riera de la Torre, XX, s’ha constatat 
que sota la direcció facultativa del senyor David Sainz Viladecans 
(Expedient d’obres majors 59/2014) s’ha dut a terme l’enderroc de l’antiga 
edificació de planta baixa i pis que ocupava aquest solar.  
 

Segon.- Pel que fa el retorn de les taxes de tramitació, l’article 2 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme”, descriu el fet imposable de la taxa: 
 

“Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i 
administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix 
concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat 
comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les 
determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 
84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local i l’article 187 del TRLUC.” 
 

Quant a la possibilitat de devolució dels imports satisfets, l’article 6.2 de la mateixa 
ordenança, estableix el següent: 
 

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió 
de la llicència o quan l'activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el 
desistiment es formula abans de que l'ajuntament hagi practicat la visita de 
comprovació, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de 
les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal 
s'hagués iniciat efectivament. Altrament, no és retornarà cap import. 
 

 
Tercer.- Pel que fa les fiances dipositades, l’article 27 de l’Ordenança reguladora 
de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, 
disposa: 
 

1. La devolució del dipòsit o la cancel·lació de l’aval bancari constituït com 
a condició de validesa de la llicència atorgada es farà a sol·licitud de 
l’interessat i es produirà quan es justifiqui que s’han acomplert 
totalment i satisfactòriament les obligacions que aquestes garantien. 

 
Consta a l’expedient administratiu el certificat de gestió de terres, runes i altres 
residus de la construcció en instal·lació autoritzada núm. 11292, emès per 
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL, en data 7.10.2014. 
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D’altra banda, i pel que fa la fiança dipositada per respondre de la correcta 
reposició dels béns municipals que es poguessin veure afectats per les obres, a 
l’informe tècnic de data 24.10.2014 s’informa favorablement aquesta petició. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat, no és procedent el retorn dels imports 
liquidats en concepte d’ICIO  ni de taxes urbanístiques de tramitació i sí procedeix 
el retorn de les garanties següents: 
 
 Fiança valors urbanístics en risc ............................ 70,33 € 
 Fiança per residus de la construcció ................... 462,00 €” 
 
 
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. 
 
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.- Denegar la devolució de l’ICIO i de les taxes urbanístiques dipositades 
per la senyora MDER, per a l’enderrocament de l’edifici ubicat a la Riera de la 
Torre número XX, motivada en base a l’informe jurídic exposat a la part dispositiva 
del present acord. 
  
SEGON.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 3 de juny de 
2014 i pels següents imports. 
 

 Fiança valors urbanístics en risc ............................ 70,33 € 
 Fiança per residus de la construcció .................... 462,00 € 

 
TERCER.- Donar trasllat a Intervenció per procedir a la seva devolució. 
 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. FPR PER 
TREURE UN ENVÀ INTERIOR NO ESTRUCTURAL A L’HABITATGE SITUAT 
AL CARRER ST. IGNASI,XX. 
Vista la instància presentada pel Sr. FPR, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per treure un envà interior no estructural a l’habitatge situat al C/St. 
Ignasi, XX. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 24 d’octubre d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentadaes comprova que es tracta d’un croquis i un 
escrit on s’indica que les obres proposades per a treure un envà entre dues 
habitacions al C/ Sant Ignasi de Loyola, XX. no afecten a cap paret mitgera ni cap 
paret mestra.  
 
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 reduiran les condicions d’habitabilitat existents.” 

 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 14.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per treure un 
envà interior no estructural a l’habitatge situat al carrer Sant Ignasi, XX, sol·licitada 
pel senyor FPR, 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.  
 
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. 
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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 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 Sr. FPR, per treure un envà interior no 
estructural al C/St. Ignasi, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de vuitanta dos euros amb trenta dos cèntims d’euro (82.32€) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims d’euro 
(37,90€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60.00€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros amb quatre cèntims 
d’euro (150.04€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. FLV, PER A FER 
RAMPA D’ACCÉS AL SOTERRANI DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER DEL 
MOLÍ, XX. 
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Vista la instància presentada pel Sr. FLV,  en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a fer rampa d’accés al soterrani de l’edifici ubicat al carrer del 
Molí, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada es comprova que les obres que es 
pretenen realitzar consisteixen en fer una rampa a l’exterior de l’edifici situat al C/ 
Molí, XX, per donar accés a la planta soterrani. 
 
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 10 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a fer rampa 
d’accés al soterrani de l’edifici ubicat al carrer del Molí, XX, sol·licitada pel senyor 
FLV, 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. 
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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 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 Sr. FLV, per a fer rampa d’accés al 
soterrani de l’edifici ubicat al carrer del Molí, XX, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de quaranta un euros amb setze cèntims d’euro (41.16€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims d’euro (37,90€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60.00€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros  (150.00€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JMF, PER AL 
CANVI DE BASTIMENTS DE LES BALCONERES DE L’IMMOBLE SITUAT AL 
C/ESGLÈSIA, XX. 
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Vista la instància presentada pel Sr. JMF,  en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per al canvi de bastiments de les balconeres de l’immoble situat al 
C/Església, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 31 d’octubre d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar les balconeres de l’immoble situat al C/ Església, 
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, ni es modificaran les obertures de 
les façanes.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 31.10.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de 
bastiments de les balconeres de l’immoble ubicat al carrer Església, XX, 
sol·licitada pel senyor JMF, 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.  
 
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. 
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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 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 Sr. JMF, per al canvi de bastiments de les 
balconeres de l’immoble ubicat al carrer Esglèsia, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural, ni es modificaran les obertures de 
les façanes. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de cinquanta set euros amb seixanta dos cèntims d’euro (57.62€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims d’euro 
(37,90€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60.00€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros amb quatre cèntims 
d’euro (150.04€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
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14.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/NARCÍS MONTURIOL, XX PER A L’ARRANJAMENT DE 
FAÇANA I COL.LOCACIÓ D’APLACAT DE PEDRA. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Narcís 
Monturiol, XX,  en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a 
l’arranjament de façana i col·locació d’aplacat de pedra. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en arranjar la 
façana i col·locació d’aplacat de pedra al C/ Narcís Monturiol, 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 la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. Pel que fa als aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 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 10 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de façana i col·locació d’aplacat de pedra a l’edifici ubicat al carrer 
Narcís Monturiol, XX, sol·licitada per 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 
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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 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 junyde conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del carrer Narcís 
Monturiol, XX, per a l’arranjament de façana i col·locació d’aplacat de pedra a 
l’edifici ubicat al C/Narcís Monturiol, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. Pel que fa als aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 

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

 
SEGON.-Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de cent seixanta nou euros amb setanta sis cèntims d’euro (169.76€) 
i per taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims 
d’euro (37,90€). 
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TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de vuitanta quatre euros amb vuitanta vuit 
cèntims d’euro (84.88€) i la fiança pels residus de la construcció per valor de cent 
cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro (150.04€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
15.-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. VSR, PER A LA 
REPARACIÓ DE CAMBRA DE BANY A L’AV. MARESME, XX. 
Vista la instància presentada pel Sr. VSR,  en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de cambra de bany a l’Av. Maresme, XX 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la reparació de la cambra de bany de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Maresme, 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 10 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reparació de cambra de bany a l’Avinguda Maresme, XX, sol·licitada pel senyor 
VSR, 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, 
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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 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 Sr. VSR, per a la reparació de cambra de 
bany, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 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. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de vint euros amb cinquanta vuit cèntims d’euro (20.58€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims d’euro (37,90€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros amb quatre cèntims 
d’euro (150.04€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
16.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. FVP, PER 
PINTAR LA FAÇANA DE COLOR BLANC DE L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER 
XARÓ BAIX, XX 
Vista la instància presentada pel Sr. FVP,  en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per pintar la façana de color blanc de l’immoble ubicat al carrer 
Xaró Baix, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pintar la façana de color blanc de l’immoble situat al C/ 
Xaró Baix, XX. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors amb les següents condicions: 
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

 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 10 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per pintar la 
façana de color blanc de l’immoble ubicat al carrer Xaró Baix, XX, sol·licitada pel 
senyor Francisco Vélez Pruna, s’emet el següent 
 
INFORME 
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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.- 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 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 Sr. FVP, per pintar la façana de color blanc 
de l’immoble ubicat al carrer Xaró Baix, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
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 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- 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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
17.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. FG, PER 
OBRIR EL CARRER PER ESCOMESA D’AIGUA POTABLE AL CARRER DE LA 
FONT, XX. 
Vista la instància presentada per la Sra. FG, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per obrir el carrer per escomesa d’aigua potable al carrer de la Font, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 de novembre d’enguany, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es 
pretenen realitzar consisteixen en obrir el carrer per arranjar l’escomesa de l’aigua 
potable al C/ de la Font, XX. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors, amb les següents condicions pel que fa a les actuacions que afectin a la 
via pública:  
 

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 de 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, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit 
de vehicles. 

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

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

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

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

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 10 de novembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 7.11.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per obrir el 
carrer per escomesa d’aigua potable al carrer de la Font, XX, sol·licitada per la 
senyora FG, 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. 
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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 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 a la Sra. FG, per a obrir el carrer de la Font, 
XX, per escomesa d’aigua, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les següents condicions: 
 

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 de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la 
qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó 
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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, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit 
de vehicles. 

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

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

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

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

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

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

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de quinze euros amb seixanta vuit cèntims d’euro (15.68€) i per 
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taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta cèntims d’euro 
(37,90€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de tres-cents euros (300€) i la fiança pels 
residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros amb quatre cèntims 
d’euro (150.04€). 
 
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 disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
18.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 3 AL 7 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1488 03/11/2014 Activitat DEKA  
1489 03/11/2014 Activitat fundació Cançó  
1490 03/11/2014 Activitat Tabalers  
1491 04/11/2014 Sol·licitud programa complementari d'escola 

bressol curs 13/14 
 

1492 04/11/2014 Incoació sancionador de civisme Sra. CLDF  
1493 04/11/2014 Incoació sancionador civisme al Sr. XDLF  
1494 04/11/2014 Incoació sancionador de civisme al Sr: ACM  
1495 04/11/2014 Autorització festa country envelat - entitat 

Associació Cor Country 
 

1496 04/11/2014 Autorització dinar popular penya barcelonista  
1497 04/11/2014 Contractació servei publicitat Diari El Punt Avui  
1498 04/11/2014 Aprovació definitiva liquidació de cost execució 

subsidiària. Passeig Misericòrdia, XX ( Pulligan) 
 

1499 04/11/2014 Contractació neteja rials  
1500 05/11/2014 Despeses setmanals  
1501 05/11/2014 Incoació sancionador de civisme JLP  
1502 05/11/2014 Canvi de dia de la festa del bar de la plaça de la 

universitat 
 

1503 05/11/2014 Incoació sancionador de civisme al Sr. ISM  
1504 05/11/2014 Incoació sancionador de civisme al SR. MC  
1505 05/11/2014 Incoació sancionador de civisme al Sr. MHP  
1506 05/11/2014 Incoació expedient restauració legalitat 

urbanística, parcel·la 11 polígon 3 (XXXX) 
 

1507 06/11/2014 Incoar sancionador gos perillós al sr. M.H:  
1508 06/11/2014 Modificació pressupost mitjançant transferències 

de crèdit 
 



Ref: S/Anm 
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1509 06/11/2014 Modificació pressupost mitjançant generació de 
crèdit 

 

1510 06/11/2014 Autorització acte CUP  
1511 06/11/2014 Autorització acte CiU  
1512 06/11/2014 Sol·licitud assistència judicial RCA 291/2013 - 

Construccions Solius 
 

1513 06/11/2014 Contractació sectorització calefacció escola 
Misericòrdia 

 

1514 06/11/2014 Autorització terrassa d'hivern bar Celler de l'Abril  
1515 06/11/2014 Autorització terrassa d'hivern Bar Diamond  
1516 06/11/2014 Autorització terrassa d’hivern Bar Pica Pica  
1517 06/11/2014 Incoació ordre d’execució Francesc Parera, XX 

cantonada rial dels Oms, XX 
 

1518 07/11/2014 Incoació sancionador civisme MHP  
1519 07/11/2014 Incoació sancionador civisme DLD  
1520 07/11/2014 Contractació servei preventius  

 
19.- 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 20.04 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 


