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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 
DE MAIG DE 2014 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.15 hores 
Hora que acaba: 19.33 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, 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 15.05.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació serveis extraordinaris des del 15 d’abril fins al 15 de maig 
5) Aprovació actualització cànon quiosc plaça Universitat d’acord amb l’IPC del mes 

d’abril i aprovació liquidació complementària mesos abril i maig 
6) Aprovació fraccionament cànon municipal 2014 guingueta número 3 
7) Aprovació conveni Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 
8) Aprovació conveni regulador de l’acord agrupat entre el Consell Comarcal del 

Maresme i els ajuntaments de Calella, Canet de Mar, Palafolls i Pineda de Mar, per a 
l’execució de les accions regulades dins de l’ordre EMO 276/2013 de 30 d’octubre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria de la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn. 
Línia A: Programa Integral de Suport a les Persones Emprenedores 

9) Concessió llicència obres per a la construcció d’un garatge al carrer Rosselló, xx 
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10) Concessió llicència obres ampliació habitatge unifamiliar en testera carrer Verge de 
les Neus, xx 

11) Concessió llicència obres menors per obertura de forats a façana i creació de balcó a 
la riera Buscarons, xx 

12) Concessió llicència obres menors per arranjament bany i cuina carrer Balmes, xx 
13) Concessió llicència obres menors per arranjament bany i cuina carrer del Mar, xx 
14) Concessió llicència obres menors per canvi rajoles terra i paret cuina carrer Sant 

Miquel, xx 
15) Concessió llicència obres menors reforma cuina carrer Ample, xx 
16) Concessió llicència obres menors reforma bany carrer Francesc Cambó, xx 
17) Concessió llicència obres menors per adequació entrada per accessibilitat carrer 

Clausell, xx 
18) Relació de decrets des del dia 5 fins al dia 9 de maig 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 15.05.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinàriadel dia 
15 de maig de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat 
sen’acordal’aprovació. 
 
2.-DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència, de data 8 de maig de 2014, emesa pel secretari judicial del Jutjat 
d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar d’oferiment d’accions a l’ofès i al perjudicat amb 
relació al procediment 592/2014 secció L. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Ofici de la secretària judicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de 
Barcelona, de data 9 de maig de 2014,de devolució de l’expedient administratiu del recurs 
ordinari núm. 317/2011 – AA presentat per JBR contra l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’ordenació, de data 12 de maig de 2014, de la secretària judicial del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona amb relació al recurs ordinari 
317/2011 C interposat per JJBT contra l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant la qual 
es dóna un termini de dos dies al recurrent perquè constitueixi el dipòsit de 50 euros 
necessari per poder recórrer la sentència, amb l’advertiment que si no ho fa, es donarà 
per acabat el tràmit del recurs i la sentència serà ferma. 
 
Se’n dóna compte. 
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2.4.- Escrit d’al·legacions prèvies presentades pel procurador dels tribunals, FJMA, de 
data 28 d’abril de 2014, al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona amb 
relació al recurs ordinari 382/2013 – A interposat per la Subdelegació del Govern a 
Catalunya contra les mocions dels ajuntaments en favor de la sobirania nacional o en 
favor de la sobirania fiscal. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Escrit d’al·legacions de data 15 de maig de 2014, presentat pel procurador FJMA al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, amb relació al recurs ordinari 
261/2013D presentat per JCA, NF i EC contra l’Ajuntament de Canet de Mar i MFA 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 22 de maig de 2014, de l’Ajuntament per import de 
27.090,78 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/14. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2014, que fou aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 2013. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de maig de 2014, per import de 
27.090,78 €, corresponent a la relació F/2014/14 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’ABRIL DE 2014 FINS AL 15 DE MAIG DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, des del dia 15 d’abril de 2014 al 15 de maig 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. 
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Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del 
seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil vuit-cents setanta-nou euros amb 
onze cèntims (2.879,11 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos 
serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 15 d’abril de 2014 al 15 de 
maig de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil noranta-cinc euros amb setanta-dos 
cèntims (1.095,72€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia 
local durant  el mes de maig  de 2014.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat set-cents euros (700€) corresponent a les 
tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local durant el mes de maig 
2014.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-dos euros amb trenta-quatre 
cèntims (222,34 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis 
pels administratius de la Policia local durant el mes de maig 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 d’abril de 2014.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vuitanta sis euros amb setanta-cinc cèntims 
(186,65 €) corresponent al plus de festivitat dels agents de la Policia Local, durant el mes 
d’abril de 2014. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CÀNON QUIOSC PLAÇA UNIVERSITAT D’ACORD 
AMB L’IPC DEL MES D’ABRIL I APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
MESOS ABRIL I MAIG 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 2009, 
va prendre entre d’altres, els acords següents: 
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PRIMER.- Incoar expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la concessió 
demanial d’ús privatiu per a l'explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i 
gelats ubicat a la plaça Universitat, de conformitat amb les clàusules administratives que 
s’aproven mitjançant aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
aquesta contractació que es transcriuen a continuació i sotmetre’ls a informació pública, pel 
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la 
corporació. 
 
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació de la 
concessió administrativa de l’ús privatiu del bé de domini públic, quiosc de venda de 
begudes i gelats per a la seva explotació. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en 
el perfil del contractant per tal que, durant el termini de quinze dies naturals, a comptar a 
partir del dia següent a la publicació en el BOP, es puguin presentar les proposicions que 
s’estimin pertinents. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2010 va acordar 
adjudicar provisionalment la concessió d’aquest quiosc per a la venda de begudes i gelats 
ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLMA i la Sra. MCLL perquè la seva 
oferta s’ajustava a les exigències i les directrius definides en el Plec de clàusules 
administratives, tal i com consta en l’informe emès per l’enginyera municipal. 
 
Atès que el Sr. JLMA i la Sra. MCLL van constituir la garantia definitiva que assenyala el 
Plec de clàusules econòmiques i administratives d’un import de 3.000,00 €, 
corresponents al 5 per 100 de l’import del cànon ofert (6.000 euros anuals) multiplicat per 
10, el nombre d’anys de la concessió (clàusula VI del Plec de clàusules) que no serà 
retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
s’hagi complert satisfactòriament el contracte. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va acordar 
adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la 
venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JMLA i la 
Sra. MCLL per haver presentat la documentació requerida. 

 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va signar el contracte administratiu especial per a la 
concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats 
ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. JLMA i la Sra. MCLL. 
 
Atès que en el pacte tercer d’aquest contracte el Sr. JLMA i la Sra. MCLL es 
comprometen a abonar el cànon de la concessió, d’acord amb la seva oferta, que són 
6.000 euros anuals que hauran de satisfer, en aquest cas, repartit entre els 12 mesos de 
l’any, essent pagador entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
Atès que en aquest pacte tercer, d’acord amb la clàusula XI del Plec de clàusules que 
regeix aquest contracte, s’estableix que aquest cànon serà revisat cada any i actualitzat 
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en un import equivalent a l’índex de preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de 2011, va aprovar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.-Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 228 euros, 
import equivalent a l’augment del 3,8% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual. 
 
SEGON.-Fixar el preu de 6.228 euros com cànon anual per a l’explotació d’aquest quiosc 
situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 519 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de maig de 2012, va aprovar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.-Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 130,79 euros, 
import equivalent a l’augment del 2,1% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual. 
 
SEGON.-Fixar el preu de 6.358,79 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 529,98 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2013, va aprovar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 89,02 euros, 
import equivalent a l’augment del 1,4% que ha experimentat l’IPC en aquest últim període 
anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.447,81 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en quotes 
mensuals de 537,31 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 

 
Atès que l’actualització de l’IPC s’ha de satisfer a partir del mes d’abril. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juny de 2013, va aprovar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels mesos d’abril i 
maig per un import total de 14,66 euros, en concepte d’actualització del cànon conforme a 
l’índex de preus al consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’estadística a l’abril de 
2013. 

 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC en el 
mes d’abril d’enguany és d’un 0,4%. 
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Atès que, d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a l’explotació 
del quiosc de la plaça Universitat és de 25,79 euros, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat en 25,79 
euros, import equivalent a l’augment del 0,4% que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 6.473,60 euros com a cànon anual per a l’explotació d’aquest 
quiosc situat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de satisfer en 
quotes mensuals de 539,46 euros, a pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària corresponent al cànon dels mesos 
d’abril i maig per un import total de 4,28 euros, en concepte d’actualització del cànon 
conforma l’índex de preus al consum estatal publicar per l’Institut Nacional d’Estadística a 
l’abril de 2014. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
6.- APROVACIO FRACCIONAMENT CANON MUNICIPAL 2014 GUINGUETA NÚM. 3 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 d’abril de 2011, va 
acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 de la 
platja de Canet de Mar a l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 
12.021.-€ per temporada, essent aquest cànon revisable després del seu primer any de 
vigència, i així successivament, sempre d’acord amb l’índex estatal de preus al consum, 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a 31 de desembre, d’acord amb el que 
disposa el PCAP. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de desembre de 2011 
va acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 de la 
platja de Canet de Mar, a favor del Sr. MLE, el qual es subroga en la totalitat dels drets i 
obligacions establerts per Vam Group Eleven S.L. el l’autorització atorgada mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2011. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 2 d’abril d’enguany ha acordat, entre d’altres, 
augmentar el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 3 en 37,99.-€, 
equivalent a l’augment del 0.3% que ha experimentat l’ IPC en el darrer any, essent el 
cànon a liquidar l’any 2014 de 12.704,46-€. 
 
Vista la instància presentada en data 14 de maig d’enguany pel Sr. MLE, on sol.licita el 
fraccionament del pagament del cànon de la guingueta núm. 3 previst per a la temporada 
2014, i que puja un total de 12.704,46 €, en quatre fraccionaments, concretament els dies 
30 de juny, 30 de juliol, 30 d’agost i 30 de setembre. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal en data 19 de maig d’enguany, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
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“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu al fraccionament en el pagament del cànon de la concessió de l’explotació de 
la guingueta de temporada núm. 3 de la platja de Canet de Mar per a la temporada d’estiu 
2014 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 17 de febrer de 2011 la Junta de Govern Local va acordar incoar l’expedient 
d’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges 
de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014, ambdós inclosos. 
 
En data 14 d’abril de 2011 la Junta de Govern Local va acordar entre d’altres, autoritzar la 
cessió de l’explotació de la guingueta núm. 3 de la platja de Canet de Mar a l’empresa Vam 
Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 12.021.-€  
 
En data 17 de maig de 2012 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, augmentar 
el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 3 en 288,50.-€, equivalent a 
l’augment del 2,4% que va experimentar l’IPC i aprovar la corresponent liquidació 
complementària per aquest import, essent l’import total del cànon a liquidar de 12.309,50€. 
 
En data 14 de març de 2013 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, augmentar 
el cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 3 en 356,97.-€, equivalent a 
l’augment del 2,9% que va experimentar l’IPC i aprovar la corresponent liquidació d’aquest 
import, essent l’import total del cànon a liquidar de 12.666,47.€. 
 
En data 2 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres, augmentar el 
cànon anual per a l’explotació de la guingueta núm. 3 en 37,99.-€, equivalent a l’augment 
del 0,3% que ha experimentat l’IPC i aprovar la corresponent  liquidació d’aquest import, 
essent l’import total del cànon a liquidar de 12.704,46.-€. 
 
En data 14 de maig de 2014, el Sr. MLE ha sol.licitat el fraccionament del pagament del 
cànon de la guingueta núm. XX corresponent a la temporada d’estiu 2014, en quatre 
pagaments, proposant les següents dates per fer-lo efectiu: 30 de juny, 30 de juliol, 30 
d’agost i 30 de setembre 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació, estableix: 
 
“Article 44. Aplaçament i fraccionament del pagament. 
 
1. L’Administració podrà a sol·licitud de l’obligat aplaçar o fraccionar el pagament de les 
deutes en els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003. de 17 de desembre, 
General Tributaria. 
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2. Seran aplaçables o fraccionablestots els deutes tributàries i altres de naturalesa 
pública la titularitat correspongui a la hisenda pública, llevat de les excepcions previstes 
en les lleis. 
....” 
“Article 53. Càlcul d’interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
... 
2. En el cas de concessió del fraccionament, es calcularan interessos de demora per cada 
fracció del deute.” 
 
L’article 82.2 La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, estableix: 
 
“2. Es pot dispensar totalment o parcialment l'obligat tributari de la constitució de les 
garanties a què es refereix l'apartat anterior en els casos següents: 
 
a. Quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa 
tributària. Aquesta excepció es pot limitar a sol · licituds formulades en determinades fases 
del procediment de recaptació 
...” 
 
CONCLUSIONS  
 
Atès l’establert a l’article 44 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació, que permet a sol·licitud de l’interessat, fraccionar els 
deutes de naturalesa pública. 
 
Atès que en cas de concessió de fraccionament, es calcularan interessos de demora per a 
cada fracció del deute, i en conseqüència, el càlcul a satisfer es el següent: 
 
 

 
Atès l’article 82.2 de la Llei General tributaria, estableix, la possibilitat de dispensar de la 
constitució de garantia, en els casos de quanties inferiors a la que fixi una normativa 
tributaria, i atès que l’Agència Tributaria dispensa de la constitució de garantia, en els casos 
de quanties inferiors a 18.000 €, i en conseqüència, el fraccionament no restaria condicionat 
a que l’interessat presenti davant d’aquest Ajuntament cap tipus d’aval bancari en la forma 
legalment establerta o qualsevol altra de les garanties previstes en la normativa aplicable. 
 
Informo FAVORABLEMENT a la concessió de fraccionament en el següents termes: 
 
 Quota 1 - 30/06/2014- 3.208,76 € (Inclou interessos de demora). 
 Quota 2 - 30/07/2014- 3.221,99 € (Inclou interessos de demora). 

 Import Data Fraccionament Dates Dies Interessos Total a 
  Pagament  Fraccionament Fraccionament  Pagar 
        
 12.704,46 € 17/04/2014 3.176,12 € 30/06/2014 74 32,64 € 3.208,76 € 
   3.176,11 € 30/07/2014 104 45,88 € 3.221,99 € 
   3.176,11 € 30/08/2014 135 59,55 € 3.235,67 € 
   3.176,11 € 30/09/2014 166 73,23 € 3.249,34 € 
        

  Total 12.704,46 €  Total 211,30 €  
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 Quota 3 - 30/08/2014- 3.235,67 € (Inclou interessos de demora). 
 Quota 4 - 30/09/2014- 3.249,34 € (Inclou interessos de demora). 
 
 Dispensar la prestació de garantia atès l’import del deute fraccionat. 
 
 Comunicar a la persona interessada que en cas de falta de pagament d’algun dels 
fraccionaments aquests s’exigiran per via de constrenyiment pel deute fraccionat més els 
interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent.” 

 
Vistos els expedients de referència,de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-Aprovar el fraccionament del cànon municipal corresponent a la guingueta núm. 
3 per a la temporada 2014 de la platja de Canet de Mar en els següents termes: 
 

1. Quota núm.1- 30/06/2014- 3.208,76 € (inclou interessos de demora) 
2. Quota núm.2- 30/07/2014- 3.221,99 € (inclou interessos de demora) 
3. Quota núm.3- 30/08/2014- 3.235,67 € (inclou interessos de demora) 
4. Quota num.4- 30/09/2014- 3.249,34 € (inclou interessos de demora) 

 
SEGON.- Comunicar al senyor Miquel Llobet Extremera que en cas de falta de pagament 
d’algun dels fraccionaments aquests s’exigiran per via de constrenyiment pel deute 
fraccionat més els interessos meritats, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. 
 
TERCER.- Notificar el següent acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals per al seu coneixement. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS 
FORESTALS ANY 2014 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar tenen atribuïdes 
les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció 
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local,i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF són entitats 
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu i sense 
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i 
que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport 
als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals. 
 
Atès que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb 
l’administració forestal i amb la col·laboració d’ajuntaments i Agrupacions de Defensa 
Forestal.  

 
Atès que els ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç, la qual cosa justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que 
permeti aconseguir resultats positius. 
 
Vist i trobat conforme l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, que es transcriu a 
continuació: 
 

N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de 
l’any 2014, emeto el següent 
INFORME 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona, conjuntament amb Ajuntaments i ADF, ha estat 
organitzant els darrers anys el Programa d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
Aquesta corporació vol prosseguir aquest any amb aquestes actuacions. 
 
Segon.- Al igual que en anys anteriors, les entitats participants en el Pla de Vigilància 
formalitzen aquesta col·laboració mitjançant un conveni. 
 
Tercer.- El Programa d’informació i vigilància contra incendis forestals dur a terme tasques 
necessàries de vigilància i d’informació sobre els incendis forestals i resulta d’interès per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Quart.- Hi ha una despesa prevista per part de l’Ajuntament de Canet de Mar consistent en 
el consum de combustible del vehicle que desenvolupa les tasques de vigilància. S’adjunta 
RC. 
 
Conclusió 
Proposo que s’aprovi a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar el Conveni en 
relació al Pla d’informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de l’any 2014 per 
l’important tasca que desenvolupa, així com la despesa de combustible prevista . 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 20 de maig de 2014. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la Diputació de Barcelona, 
el qual es transcriu a continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ 
DE VALLALTA, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, L'AJUNTAMENT DE 
SANT POL DE MAR I L'ADFVALLALTA, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2014 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, diputat 
delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013, assistit per lasecretaria delegada d'Espais Naturals i Medi Ambient 
de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sra. NMP, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. Jesús Marín 
Hernández. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma. Sra. 
Antònia Benítez González. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma. Sra. 
Núria Sans Palau. 
 
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma. Sra. 
Montserrat Garrido Romera. 
 
ADF VALLALTA , representatada pel President, Sr. RRR. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 

l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar (en endavant 
els Ajuntaments) tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2,f) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l’Administració Local; i 
l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 
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IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport 
als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració 

forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
 

VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni 
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre 
l'Ajuntament de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de 
Mar, l'ADFVallalta (en endavant ADF) i la Diputació de Barcelona per al bon funcionament 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2014. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  
 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic. 

 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 

desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici2014. 

 
 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 

substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  

 
L'Ajuntament de Canet de Mar amb una quantitat de 104,50 € 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb una quantitat de 418,00 € 
L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta amb una quantitat de 294,50 € 
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar amb una quantitat de 133,00 € 

 
Tercer.- Compromisos de l’ADF. 
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L’ADF Vallalta adopta els compromisos següents: 
 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució del Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present 
conveni i el Programa Tècnic. 

 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 

desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2014. 

 
 Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel 

Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2014. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 
 
 Col·laborar amb els Ajuntaments i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa 
Tècnic. 

 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels vehicles 

necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a 
disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
 Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres derivats de 

la seva correcta utilització.  
 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la 

uniformitat i el material tècnic necessari per al desenvolupament de la campanya. 
Aquests es posaran a disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs de 

prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 
 
 Prestar l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les 

ADF i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes 
següents:  

 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 

 
Cinquè.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions 
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent 
en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a 
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el 
desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 



  S/iu 

15 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

La Diputació de Barcelona, l'ADFVallalta, l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Pol de 
Mar es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de 
caràcter personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat 
per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés, 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè. - Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè. - Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins al dia 31 d'octubre de 2014. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari 
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Novè. - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè. - Causes de resolució del conveni. 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es. 

d) La decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 
previ a l’altra part. 

e) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
f) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
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Onzè. - Règim jurídic. 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la 
disposició addicional cinquena de a Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.  
 

Dotzè. - Jurisdicció 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, en el lloc i 
la data que s'assenyalen. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 
altres ajuntaments i l’ADF de la comarca per poder organitzar el programa de vigilància 
complementària contra incendis forestals de l’any 2014 i determinar els compromisos 
necessaris que han de prendre els signants. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 104,50 euros amb càrrec a la partida pressupostària 22 
17200 48901del vigent pressupost ordinari (RC núm. 3919). 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú. 
 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME, L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I ALTRES PER L’EXECUCIÓ 
DE LES ACCIONS EMMARCADES DINS L’ORDRE EMO 276/2013, DE 30 
D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE 
L’EMPRENEDORIA AUTÒNOM EMMARCAT AL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN. 
LÍNIA A: PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES PERSONES EMPRENEDORES 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de març de 2014, va 
aprovar el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresmeper l’execució 
de les accions emmarcades dins l’ordre EMO 276/2013, de 30 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Integral 
de Foment de l’Emprenedoria Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn. Línia A: 
Programa Integral de Suport a les Persones Emprenedores. 
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SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris 
per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció i la 
Tresoreria comarcals. 
 

Atès que en data 28 d’abril de 2014, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal 
del Maresme van signar el conveni pera l’exercució de les accions emmarcades dins de 
l’ordre EMO 276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria 
Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn. Línia A: Programa Integral de Suport 
a les Persones Emprenedores. 
 
Atès que aquest conveni s’ha signat amb el Consell Comarcal del Maresme i els 
ajuntaments de Calella, Canet de Mar, Palafolls i Pineda de Mar, la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i 
Ocupació considera que és més eficaç i eficient signar un únic document entre el Consell 
Comarcal del Maresme i aquests ajuntaments, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI REGULADOR DE L’ACORD AGRUPAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME, L’AJUNTAMENT DE CALELLA, CANET DE MAR, PALAFOLLS I 
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, PER L’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS 
REGULADES DINS DE L’ORDRE EMO 276/2013 DE 30 D’OCTUBRE, PER LA QUAL 
S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA I TREBALL AUTÒNOM EMMARCAT 
AL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN. LÍNIA A: PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT 
A LES PERSONES EMPRENEDORES. 
 
Mataró a XXXX de XXXX 
 
REUNITS:  
 
D’una part, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, en qualitat de President del Consell 
Comarcal del Maresme  i facultat per aquest acte, mitjançant acord de Ple celebrat en 
sessió ordinària de data XXXXX 
 
D’altra part, Montserrat Candini i Puig, en qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, i 
en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data 
XXXXXXXX 
 
D’altra part, el Sr. Jesús Marín i Hernández, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data 
XXXXXXXX 
 
D’altra part, el Sr. Valentí Agustí i Bassa, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Palafolls, i 
en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data 
XXXXXXXX 
 
D’altra part, el Sr. Xavier Amor Martín, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Pineda de 
Mar, i en virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data 
XXXXXXXX 
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ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
Primer.-  Que la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del 
Departament d’Empresa i Ocupació, en la seva resolució amb núm. exp. 028-05-2013 amb 
data 19 de desembre de 2013, resol l’atorgament de la subvenció emmarcada en la línia A: 
programa integral de suport a les persones emprenedores, de l’Ordre EMO/276/2013 del 30 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn, i obrint la 
convocatòria per l’any 2013, atorgant al Consell Comarcal del Maresme com a entitat 
promotora, l’import corresponent de 100.000€ a distribuir amb les entitats de les quals en té 
representació, en funció de cada Pla de Treball. 
 
Segon.- Que en data 28 d’abril de 2014 es va formalitzar amb els ajuntaments de Calella, 
Canet de Mar, Palafolls i Pineda de Mar, respectivament, el Conveni de col·laboració per 
l’execució de les accions emmarcades dins de l’Ordre EMO 276/2013 de 30 d’octubre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa 
integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn. Línia A: Programa 
integral de suport a les persones emprenedores. 
 
Tercer.- Que en data 16 de maig de 2014, el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya requereix al Consell Comarcal del Maresme un conveni regulador 
de l’acord entre les diferents parts, en el cas de projectes agrupats que no l’hagin presentat 
en amb la sol·licitud,  segons base 6.8.d de les bases de la convocatòria del Programa 
Catalunya Emprèn, com  a requisit per a procedir al primer pagament. Aquest conveni ha 
d’estar signat per totes les entitats conveniades.  
 
Cinquè.- Que el Consell Comarcal del Maresme, mitjançant acord de la Comissió 
Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 de gener de 2014, i de la 
Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2014 va 
acceptar la subvenció atorgada pel Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació de La Generalitat de Catalunya en 
el marc legal de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre per la qual s’estableixen les bases 
reguladores del Programa Integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya 
Emprèn, publicada en el DOGC núm. 6497 de 8/11/2013, per un import de 100.000,00.-€, 
sobre el cost elegible de 125.000,00.-€ i que el Departament d’Empresa i Ocupació ha 
distribuït en els ajuntaments conveniats,  de la següent manera: 
 

   Import Subvenció   Cost elegible a justificar  
Consell Comarcal del 
Maresme 

                 
41.062,02 €                                51.327,52 €  

Ajuntament de Calella 
                 
10.174,93 €                                12.718,67 €  

Ajuntament de Palafolls 
                 
14.892,88 €                                18.616,10 €  

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

                 
18.616,10 €                                23.270,13 €  

Ajuntament de Canet 
de Mar 

                 
15.254,06 €                                19.067,58 €  
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Sisè.-  Que les actuacions i serveis bàsics obligatoris i serveis complementaris a 
desenvolupar en el marc del programa Catalunya Emprèn són les següents:  
 
Serveis obligatoris: 

a. Accions de serveis d’informació i orientació adreçats a persones per analitzar, 
valorar i comparar les seves idees empresarials.  

b. Accions de formació adreçats a persones emprenedores per millorar les seves 
habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de les 
futures empreses. 

c. Accions d’assessorament en el procés de creació d’empreses per avaluar la 
viabilitat de les idees empresarials, correctament la posada en marca en l’activitat 

d. Accions de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, per 
tal de facilitar la seva consolidació.  

 
Serveis complementaris, i que només seran obligatoris aquells que s’han presentat en el Pla 
de Treball: 
a. Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor 
b. Serveis d’informació i assessorament sobre l’accés al finançament dels projectes de 

persones emprenedores i persones treballadores. 
c. Serveis i recursos de viver d’empresa 
d. Serveis d’informació i d’assessorament sobre el traspàs de negocis 
e. Serveis d’informació, assessorament i formació d’alfabetització digitals  
f. Serveis d’informació, assessorament de les noves oportunitats de negocis per els 

projectes empresarials TIC 
g. Serveis d’informació i d’assessorament de les noves oportunitats per empresaris 

d’empreses en fallida o que han tancat 
h. Serveis de finestreta única empresarial 

 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixen mútuament plena capacitat per 
aquest acte i de comú acord estableixen el present, que es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del present Conveni és establir els termes de col·laboració pel 
desenvolupament del Programa Integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya 
Emprèn,  d’acord a l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, entre el Consell Comarcal del 
Maresme i els ajuntaments conveniats que són: l’Ajuntament de Calella, Canet de Mar, 
Palafolls i  l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
SEGONA.- Els ajuntaments conveniats i el Consell Comarcal del Maresme, amb la 
signatura del present conveni es comprometen a assolir les activitats redactades en la 
previsió del Pla de treball de forma individual i que s’adjunta de forma annexa en aquest 
conveni, i la resta de clàusules especificades en els convenis formalitzats en cada un dels 
ajuntaments el 28 d’abril de 2014.  Les entitats signatàries són coneixedores que el no 
compliment d’aquest pla de treball pot ocasionar per part de la Direcció General d’Economia 
Social, Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, un 
requeriment i revocació total o parcial de la subvenció atorgada a cada un dels Ajuntaments 
per la part que es va comprometre cadascú a la seva sol·licitud. 
 
TERCERA.- Serà d’obligat compliment executar com a mínim els resultats previstos en el 
document annex a aquest conveni, que correspon als programes i accions que cada 
Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme es va comprometre de forma individual, i que 
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el Consell Comarcal del Maresme va presentar amb la sol·licitud de la subvenció del 
programa Catalunya Emprèn del Departament d’Empresa i Ocupació.  

 
QUARTA.-  El Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments conveniats, van començar a 
executar les accions i activats del Pla de Treball des de la data d’inici d’activitat, és a dir, a 
partir del dia 20 de desembre del 2013,  i s’estendran  fins el dia 30 de novembre de 2014 
que és quan finalitza el termini d’execució, segons marca la ordre EMO/276/2013, de 30 
d’octubre.  
 
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Maresme serà l’entitat responsable de realitzar i 
presentar la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa per justificar la 
correcta realització de les actuacions i les despeses generades, d’acord amb el compliment 
de la Base 14 de la Ordre EMO/276/2013 DE 30 d’octubre. Conseqüentment els 
ajuntaments conveniats hauran de facilitar al Consell Comarcal del Maresme, els documents 
justificatius i la informació necessària dins del primer mes després de la finalització del 
període d’execució, per tal que l’entitat promotora tingui temps a revisar i fer la corresponent 
tramesa justificativa de totes les entitats conveniades al Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
SISENA.- El Consell Comarcal del Maresme com a promotor del programa s’obliga a:   
 
a. La coordinació i acompanyament de la realització de les accions del Pla de Treball de 

cada ajuntament adherit al conveni.  
b. Redactar la memòria definitiva tècnica i econòmica de justificació del programa. 

 
SETENA.- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de 
ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora de la 
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball del Departament d’empresa i 
Ocupació.   
 
VUITENA: El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. Les parts es comprometen a respectar 
la normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han de desenvolupar i en tot 
allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre. 
 
NOVENA.- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de durada del Programa 
Catalunya Emprèn emmarcat a l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre. El període 
d’execució dels projectes subvencionats en el marc d’aquesta Ordre serà des de la data 
d’atorgament de la subvenció, any 2013, fins el dia 30 de novembre de 2014, data que 
marca l’Ordre com a data límit d’execució.  
 
DESENA.- L’ incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia 
que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-       Per mutu acord de les parts signatàries. 
 
En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni seran 
resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa la 
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naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre 
jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present conveni, 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a l’encapçalament. 
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Annex Conveni: 
Resum de la previsió de resultats del pla de treball agrupat 
ORDRE EMO/276/2013, de 30 d'octubre) Programa integral de foment de l'emprenedoria 

 
Número d'expedient: 028-05-2013 

         Entitat Promotora:  Consell Comarcal del Maresme 
Pla de 
treball 
(total 

agrupació) 

CCM Canet de 
Mar 

Pineda de 
Mar 

Palafolls Calella 

Nom de l'entitat: 

 
I. ACTUACIONS BÀSIQUES             

 
Accions d’informació i orientació             

Nombre d’accions d’informació i orientació  730  605  45  10  20  50 

 
Nombre de persones beneficiàries de les accions d’informació i orientació  953  728  50  100  50  25 

Accions d’assessorament             

 
Nombre d’accions d’assessorament  719  458  45  70  96  50 
Nombre de persones assessorades  567  375  30  74  48  40 

Nombre de plans d’empresa finalitzats  205  124  10  15  11  45 
Nombre d’empreses creades  154  74  14  10  11  45 

Nombre de persones promotores de les empreses creades  174  87  16  11  13  47 
Accions formatives             

Nombre d’accions formatives  35  12  6  4  5  8 

 
Nombre de persones participants  786  461  90  40  75  120 

 
Nombre d’hores de formació  330  80  74  86  10  80 

 
Accions d’assistència tècnica per a la consolidació             

 
Nombre d’accions d’assistència tècnica  70  8  12  10  10  30 

 
Nombre d’empreses beneficiàries d’assistència tècnica  120  72  5  10  10  23 

 
Nombre d’hores destinades a assistències tècniques  140  31  25  20  20  44 

II. ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

 
Accions de sensibilització             

 
Nombre d’accions de sensibilització  170  157  8  -  3  2 
Nombre de persones beneficiàries de les accions de sensibilització  5131  4791  195  -  45  100 

Centralització de serveis en una finestreta única             
Nombre d'empreses beneficiàries serveis de finestreta única  100  100  -  -  -  - 

Accions de mediació i acompanyament per a l'accés al finançament             
Nombre d'empreses beneficiàries de mediació i acompanyament 80  77  -  -  3  - 
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Pla de treball 
(total 

agrupació) 

CCM    Canet de 
Mar 

Pineda de 
Mar 

Palafolls       Calella 

Projectes específics d'autònoms, coop, soc. laborals, emprenedoria social             

 
Nombre de projectes persones autònomes  0           

 
Nombre de beneficiaris de Projectes persones autònomes  0           
Nombre de projectes cooperatives  0           
Nombre de beneficiaris de Projectes cooperatives 0           

 
Nombre de projectes societats laborals  0           

 
Nombre de beneficiaris de Projectes societats laborals  0           
Nombre de projectes emprenedoria social  0           

 
Nombre de beneficiaris de Projectes emprenedoria social  0           

 
Accions d'alfabetització informàtica (punt TIC)             

Nombre de persones beneficiàries d’alfabetització TIC  0           

Accions d’assessorament dels projectes empresarials TIC i/o foment de l’ús de les TIC empresarial             
Nombre de persones beneficiàries d’assess./gestió empresarial TIC  207  207  - - - - 

Vivers d'empresa             
Nombre d'empreses allotjades  17  12  -  5 - - 

 
Serveis facilitadors de traspàs de negocis             

 
Nombre d'operacions de negocis traspassats  35  35  - - - - 

 
Serveis facilitadors de segones oportunitats             

Nombre de persones que tornen a emprendre  45  25  - -  20 - 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
És per tot això que, de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Maresme i 
els ajuntaments de Calella, Canet de Mar Palafolls i Pineda de Mar per l’execució 
de les accions emmarcades dins l’ordre EMO 276/2013, de 30 d’octubre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria Autònom emmarcat al Programa 
Catalunya Emprèn. Línia A: Programa Integral de Suport a les Persones 
Emprenedores. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
9.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
GARATGE AL CARRER ROSSELLO NÚMERO XX 
 
Vista la instància presentada pel senyor JCA, en nom i representació d’ell mateix, 
en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un garatge al 
carrer Rosselló número XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 de maig de 2014, el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta dels plànols 
que complementen l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un garatge al C/ Rosselló, 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  amb les 
següents condicions: 
 
- El recorregut de la porta d’entrada al garatge en obrir/tancar, no pot envair la 

via pública. 
- Caldrà mantenir de forma permanent la ventilació natural al garatge amb una 

superfície mínima del 5% de la superfície construïda. 
- La conducció de les de les aigües pluvials, un cop al carrer, ha de passa per 

sota la vorera cap a la calçada, i ha d’anar protegida amb una platina metàl·lica 
en el tram corresponent al bordó. 

- Les façanes testeres que quedin vistes, també s’hauran d’acabar com a mínim 
amb un arrebossat i pintat de color blanc o terrós clar.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de maig, el contingut 
del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 16.04.2014 i 6.05.201 (registres d’entrada 
núms. 2044 i 2298), pel senyor Jordi Castellà Andrés per tal d’obtenir llicència 
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municipal d’obres majors per a la construcció d’un garatge al carrer Rosselló, xx, de 
Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta 
LTV (Visat: XXX), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a 
poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta en data 
12.05.2014, si bé introdueix un seguit de condicionants. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents a 
la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor JCA per a la construcció d’un 
garatge al carrer Rosselló número XX, d’acord al projecte bàsic i executiu de 
l’arquitecta LTV, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta 
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència 
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de 
setembre de 2007. 
 
SEGON.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, la llicència 
d’obres resta condicionada a: 
 

- El recorregut de la porta d’entrada al garatge en obrir/tancar, no pot envair 
la via pública. 

- Caldrà mantenir de forma permanent la ventilació natural al garatge amb 
una superfície mínima del 5% de la superfície construïda. 

- La conducció de les de les aigües pluvials, un cop al carrer, ha de passa 
per sota la vorera cap a la calçada, i ha d’anar protegida amb una platina 
metàl·lica en el tram corresponent al bordó. 

- Les façanes testeres que quedin vistes, també s’hauran d’acabar com a 
mínim amb un arrebossat i pintat de color blanc o terrós clar. 

 
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis-cents euros (600,00 €) i  per taxes urbanístiques 
la quantitat de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-nou cèntims (333,99 €).  
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de tres-cents euros (300,00 €) i 
dels residus de construcció per import de quatre-cents vint euros amb setanta-un 
cèntims (420,71 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de 
la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
10.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’AMPLIACIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA AL CARRER VERGE DE LES NEUS 
NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada per la senyora MRM, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació d’un 
habitatge unifamiliar en testera al carrer Verge de les Neus número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 de maig de 2014, el contingut del 
qual és: 
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu per a l’ampliació d’un 
habitatge unifamiliar en testera al carrer Verge de les Neus núm. xx. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la té el seu aprofitament 
limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions en banda”, subzona 2b 
“ordenacions compactes”.  

 
El projecte acompleix de forma general amb els paràmetres normatius d’aplicació, 
conseqüentment s’informa favorablement la documentació de referència. Tot el que 
s’informa als efectes oportuns.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 12 de maig, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 24.04.2014 (registre d’entrada núm. 2129), per 
la senyora MRM per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a l’ampliació 
de l’habitatge unifamiliar en testera ubicat al carrer Verge de les Neus, xx, de Canet 
de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte MPV 
(Visat: 2014004385), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a 
poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta en data 
12.05.2014. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents a 
la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.”       
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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 senyora MRM per a l’ampliació d’un 
habitatge unifamiliar en testera al carrer Verge de les Neus número xx, d’acord al 
projecte bàsic i executiu de l’arquitecte MPV, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern 
Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de nou-cents vint euros amb trenta-dos cèntims 
(920,32 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-tres euros 
amb noranta-nou cèntims (333,99 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de quatre-cents setanta-sis euros 
(476,00 €) i dels residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 
€). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part 
de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’OBERTURA DE 
FORATS A FAÇANA I CREACIÓ DE BALCÓ A L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
SITUAT A LA RIERA BUSCARONS, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. GSC,  en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a l’obertura de forats a façana i creació de balcó a l’habitatge 
unifamiliar situat a la Riera Buscarons, xx. 
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Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que inclou un plànol de la 
façana que dóna a la Riera Buscarons on s’indica la situació de la bastida i es 
preveu un pas lliure per als vianants de 90 cm. No s’indica l’existència de cap 
element públic en aquesta façana. 
 
La documentació presentada complementa l’expedient de sol·licitud de llicència 
d’obres menors per a la reforma de l’habitatge unifamiliar situat a la Riera 
Buscarons, xx de forma que es fan noves obertures a la façana principal que dóna a 
la Riera Buscarons, a la façana lateral que dóna al C/ Alba i a la façana interior que 
dóna al pati d’illa. També es crea un nou balcó. Les obres comporten la instal·lació 
d’una bastida de 6 m. d’alçada i l’ocupació de la via pública. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors 
amb les següents condicions: 
 Serà necessari liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de la via pública, 

abans de la concessió de la llicència d’obres. 
 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 general, pel que fa a la bastida, caldrà respectar les següents condicions: 
o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 

obres. 
o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la 

brigada municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol 
enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic).  
 

 Cal tenir en compte les característiques especials del paviment de vorera a la 
Riera Buscarons, per tal que no resulti malmès a conseqüència de les obres. 
A continuació es detalla el tipus de trànsit que admeten els diferents paviments 
que resolen la urbanització de la Riera Buscarons és el següent: 

 
1. Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons 
 Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 2. Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: Plaça de la  
  Llenya i càrrega i descàrrega 

El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat màxima de 
5 km/h. 
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 3. Paviment de llosa de pedra: voreres 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment s’admet el 
pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim de 20 T i una velocitat 
màxima de 5 km/h.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 9.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’obertura 
de forats a façana i creació de balcó a l’habitatge unifamiliar situat a la riera 
Buscarons, xx, sol·licitada pel senyor GSC, 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. Tanmateix, a la documentació tècnica 
presentada apareix la previsió d’una bastida de 6m d’alçada, per la qual cosa caldrà 
efectuar la liquidació de la taxa corresponent abans de l’inici de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. GSC, per a l’obertura de forats a 
façana i creació de balcó a l’habitatge unifamiliar situat a la Riera Buscarons, xx, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions 
següents: 
 

 Serà necessari liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de la via 
pública, abans de la concessió de la llicència d’obres. 

 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 general, pel que fa a la bastida, caldrà respectar les següents 
condicions: 

 
o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 

obres. 
o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la 

brigada municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol 
enderrocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació 
d’enllumenat públic).  

 Cal tenir en compte les característiques especials del paviment de vorera a 
la Riera Buscarons, per tal que no resulti malmès a conseqüència de les 
obres. A continuació es detalla el tipus de trànsit que admeten els diferents 
paviments que resolen la urbanització de la Riera Buscarons és el següent: 
 
1. Paviment continu asfàltic: Riera Buscarons 
 Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 2. Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: Plaça de la  
  Llenya i càrrega i descàrrega 

 El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat 
màxima de 5 km/h. 
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 3. Paviment de llosa de pedra: voreres 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment 
s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un 
màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 929.60€ (nou-cents vint-i-nou euros amb seixanta cèntims d’euro) i 
les taxes urbanístiques per import de 116.33€ (cent setze euros amb trenta-tres 
cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 464.80€ (quatre-cents seixanta quatre euros amb vuitanta cèntims d’euro) i 
una altra per als residus de la construcció de 202.95 € (dos-cents dos euros amb 
noranta-cinc cèntims d’euro). 
 
En el cas d’instal.lar bastida, s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de via pública 
corresponent abans de l’inici de les obres. 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A  
L’ARRANJAMENT DE BANY I CUINA AL CARRER BALMES, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MFN,  en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’arranjament de bany i cuina al carrer Balmes, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de bany i cuina de l’habitatge situat al C/ del 
Mar, 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 13 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de banys i cuina al carrer Balmes, xx, sol·licitada per la senyora MFN, 
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 
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70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un seguit 
de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici 
conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris establerts en 
l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres.  
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MFN, pr a l’arranjament de banys i 
cuina al carrer Balmes, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 137.20€ (cent trenta-set euros amb vint cèntims d’euro) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A  
L’ARRANJAMENT DE BANY I CUINA AL CARRER DEL MAR, xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MYCA,  en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’arranjamaent de bany i cuina al carrer Del Mar, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de la cuina i el bany de l’habitatge situat al C/ 
del Mar, 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 13 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de bany i cuina al carrer del Mar, xx, sol·licitada per la senyora MYCA, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 



Ref: S/iu 

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

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

37 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 dellicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. MYCA, per a l’arranjament de bany 
i cuina al carrer del Mar, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 70.56€ (setanta euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
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14.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORSPER AL CANVI DE 
RAJOLES DEL TERRA I LA PARET DE LA CUINA A L’HABITATGE UBICAT 
AL CARRER SANT MIQUEL, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. CPF, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per al canvi de rajoles del terra i la paret de la cuina a l’habitatge ubicat al 
carrer Sant Miquel, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar les rajoles del terra i de la paret de la cuina a 
l’habitatge situat al C/ Sant Miquel, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors 
amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 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 19 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 16.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de 
rajoles del terra i la paret de la cuina a l’habitatge ubicat al carrer Sant Miquel, xx, 
sol·licitada pel senyor Cristóbal Jerez Flores, 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 acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. CPF, per al canvi de rajoles del terra i 
la paret de la cuina a l’habitatge ubicat al carrer Sant Miquel, xx, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 82.32€ (vuitanta euros amb trenta dos cèntims d’euro) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 
€ (cent cinquanta euros). 
 
15.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA DE 
LA CUINA EXISTENT AL CARRER AMPLE,xx 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MME, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma de cuina existent al carrer Ample, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
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“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reformar cuina existent al C/ Ample, 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 19 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma 
de la cuina existent al carrer Ample, xx, sol·licitada per la senyora Mercedes March 
Esteve, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un seguit 
de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici 
conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris establerts en 
l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 
 

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MME, per a la reforma de cuina al 
C/Ample, xx., sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 97.69€ (noranta set euros amb seixanta nou cèntims d’euro) i les 
taxes urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb noranta cèntims 
d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 
€ (cent cinquanta euros). 
 
16.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA 
DEL BANY EXISTENT AL CARRER FRANCESC CAMBÓ, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. STC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la reforma del bany existent al carrer Francesc Cambó, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reformar un bany existent al C/ Francesc Cambó, 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.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma 
del bany existent al carrer Francesc Cambó, xx, sol·licitada pel STC, 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. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. STC, per a la reforma del bany existent 
al carrer Francesc Cambó, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 164.64€ (cent seixanta quatre euros amb seixanta quatre cèntims 
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb 
noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 82.32€ (vuitanta dos euros amb trenta dos cèntims d’euro) i una altra per 
als residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
17.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ADEQUACIÓ 
D’ENTRADA PER ACCESSIBILITAT AL CARRER CLAUSELL, xx. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Agrupación Molino, SLJU,  en virtut 
de la qual sol.licita llicència d’obres per a l’adequació d’entrada per accessibilitat al 
carrer Clausell, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en eliminar les 
escales d’accés al vestíbul d’entrada de l’edifici situat al carrer Clausell, xx i fer una 
rampa. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors 
amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’edifici. 
 La rampa tindrà com a màxim un 10% de pendent i l’amplada serà com a 

mínim de 90 cm. El paviment serà no lliscant.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’adequació 
d’entrada per accessibilitat al carrer Clausell,xx, sol·licitada per la mercantil 
AGRUPACION MOLINO, SLU, 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 la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un seguit 
de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici 
conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris establerts en 
l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a 
l’informe tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic 
i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil Agrupación Molino, SLU, per a 
l’adequació d’entrada per accessibilitat al carrer Clausell, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’edifici. 



Ref: S/iu 

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

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

45 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 La rampa tindrà com a màxim un 10% de pendent i l’amplada serà com a 
mínim de 90 cm. El paviment serà no lliscant. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 37.63€ (trenta set euros amb seixanta tres cèntims d’euro) i les 
taxes urbanístiques per import de 37.90€ (trenta-set euros amb noranta cèntims 
d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
18.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 DE MAIGDE 2014 
 

Núm. Data Resum 
580 05/05/2014 Resta subvenció Castell 
581 05/05/2014 Exempció taxes informe tècnic telefónica 
582 05/05/2014 Vintena pedalada popular 2014 
583 05/05/2014 Requeriment documentació Sorea 
584 05/05/2014 Desestimació expedients 94629 
585 05/05/2014 Terrassa estiu bar Ancla 
586 05/05/2014 Terrassa d'estiu Frankfurt Ca la Rossi 
587 05/05/2014 Autorització festa Bar Dau Al Set 8 de maig 
588 05/05/2014 Acte solidari envelat 10 de maig 
589 05/05/2014 Modificació condicions contractuals Sra. N.G.C. 
590 06/05/2014 Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de Barcelona recurs 

420/2012 
591 06/05/2014 Incoació ordre d'execució riera d'en Misser 5 cantonada germans 

Bassas, 2 
592 06/05/2014 Autorització terrassa estiu can Xandri 
593 06/05/2014 Autorització terrassa estiu Bar Monxu 
594 06/05/2014 Autorització terrassa estiu Franfurt Dani 
595 06/05/2014 Trienni 
596 06/05/2014 Autorització ús masoveria 
597 07/05/2014 Multes trànsit 
598 07/05/2014 Terrassa d'estiu del bar KNET 
599 07/05/2014 Terrassa d'estiu del bar KBO 
600 07/05/2014 Terrassa d'estiu del Franfurt Verge de la Mercè XX 
601 07/05/2014 Despeses setmanals 
602 07/05/2014 Contractació servei de conservació preventiva del patrimoni de la 

Casa Museu. 
603 07/05/2014 Encàrrec tasques delineació POUM 
604 08/05/2014 Autorització a l'Associació Cultural Plataforma Odeon per a 

realització de concert Musicals-bar 
605 08/05/2014 Resta de la subvenció del Centre Parroquial 
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Núm. Data Resum 
606 08/05/2014 Resta de la subvenció Institut 
607 08/05/2014 Modificació de crèdit 
608 09/05/2014 Terrassa d'estiu de l'hostalet 
609 09/05/2014 Terrassa d'estiu de frankfurt PK2 
610 09/05/2014 Modificació crèdit per generació 
611 09/05/2014 Retirada de l'arma agent PL 
612 09/05/2014 Delegació competències en matèria de joventut 
613 09/05/2014 Retirada arma agent de la PL 

 
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 19.33 hores 
de tot el que jo com a secretària accidentalcertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 


