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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.28 hores 
Hora que acaba: 19.59 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta 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 20.11.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Atorgament de l’edició 2013-2014 del Premi d’Investigació Raimon Bonal i 

Falgàs 
5) Acceptació subvenció directa, per part de la Gerència de Serveis de Turisme 

de la Diputació de Barcelona, per col·laborar en la senyalització turística de les 
platges de Canet de Mar 

6) Aprovació acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i 
l’Ajuntament de canet de Mar, per al circuit del Passeig Marítim entre els dos 
municipis 

7) Aprovació modificació del contracte de gestió del Servei Públic de Recollida de 
Residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar 

8) Acceptació suport de la Diputació de Barcelona a les inversions financerament 
sostenibles 

9) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., per a la 
instal·lació d’un nou subministrament de baixa tensió al carrer Santa Llúcia, 
núm. 20. 
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10) Declaració innecessarietat llicència de parcel·lació per la segregació i 
agrupació de les finques de “Ca l’Espanyol” i “Can Dotras” (parcel.les 93 i 97 
de la Rústica), a la Mercantil Riquel Europea, S.L. 

11) Aprovació modificacions projecte executiu referit a la llicència d’obres majors 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, ubicat al carrer Antoni 
Gaudí, núm. 12. 

12) Relació de decrets des del dia 10 al 14 de novembre de 2014 
13) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 20.11.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 20 de novembre de 2014 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.-Providència de data 21 de novembre de 2014, emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, relatiu al Recurs Ordinari núm. 182/2013 - B,  
interposat per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, S.A.U., acordant donar per fetes les manifestacions quant a l’informe 
BDO i requerint a la part actora per tal que aporti els documents que justifiquin 
l’informe pericial. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.-Escrit de data 18 de novembre de 2014, de la Diputació de Barcelona 
adjuntant la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el recurs núm. d’actuacions 46/2014, mitjançant la qual s’estima el 
recurs interposat per part de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., contra la 
resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  27 de novembre  de 2014, de 
l’Ajuntament  per import de 47.890,65 €, corresponent a la relació de la 
mateixa data, la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 
21,86 €. 
 
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 
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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 27 de novembre  de 2014, 
per import de  47.890,65 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 27 de novembre de 2014 per 
import de 21,86 € corresponent a la relació de la mateixa data de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
4.- ATORGAMENT DE L’EDICIÓ 2013-2014 DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ 
RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de juny de 2001 
va prendre l’acord d’aprovar la creació d’un Premi d’Investigació Local Raimon 
Bonal, anual al millor treball d’investigació d’alumnes d’instituts sobre Canet de 
Mar. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 
2014 va aprovar la convocatòria de l’edició de 2013-2014 del Premi amb les bases 
següents:  
 

1. La convocatòria del premi serà anual.  
 
2. Hi podran concórrer tots aquells treballs fets per joves de 16 a 19 anys. 
Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi 
faran constar els noms deis autors, el seu grau d’ensenyament, a més 
d’indicar-hi el nom del tutor- responsable i el centre al qual pertany .  
 
3. S’atorgarà a un treball de recerca que versi sobre Canet la seva 
història, el seu medi natural, les seves arrels, les seves associacions, etc.  
 
4. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i 
que serà fruit de la investigació deis escolars. En cap cas, el tutor 
responsable podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques 
personals prèvies (tesines, investigacions diverses, etc). S’entén que el 
Premi ve a reconèixer l’estímul i la capacitat de recerca personal dels 
escolars, en consonància amb la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi.  
 
5. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i 
suport  
(textual, audiovisual, digital, etc.).  
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6. Els treballs es presentaran com a màxim el dijous 26 de juny de 2014 al 
registre de l’Ajuntament de Canet de Mar (carrer Ample, 11).  
 
7. El premi serà dotat amb 600 euros. Es concedirà a un sol treball, i el 
seu autor -o, si fos el cas, el grup de recerca- el rebrà un cop la Comissió 
hagi decidit el guanyador. En cas que la qualitat deis treballs presentats 
ho permeti es podrà concedir un accèssit de la quantitat que s’estimi 
oportuna.  
 
8. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i  
formada pel / per la regidor/a de Cultura i per investigadors especialitzats 
en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, analitzarà i 
avaluarà tots els treballs presentats i seleccionarà aquell que, segons el 
seu criteri, sigui mereixedor del Premi. L’acte amb el veredicte de la 
Comissió es farà al voltant de les festes d’estiu o en un acte especial a 
l’IES Domènech i Montaner.  
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient.  
 
10. La dotació del Premi no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents.  
 
11. El veredicte de la Comissió serà inapel·lable.  
 
12. L’autor o autors de l’estudi que ha obtingut el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball.  
 
13. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de les seves bases.  
 

Atès que el 18 d’octubre es va celebrar la sessió del comité de selecció del Premi 
Raimon i Falgàs 2013-2014, encarregat de seleccionar el treball guanyador, l’acta 
de la qual és la següent: 
 

“Essent les 12.30 hores i sota la presidència del Sr. Pere Xirau i 
Espàrrech, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit 
per l’arxivera municipal, la Sra. Iolanda Serrano, es reuneixen els 
membres següents integrants del comitè del premi Raimon Bonal i Falgàs:  
 
La Sra. Irene Feliu, la Sra Carolina Ferrer i el Sr. Lluís Llovet.  
 
Així mateix el Sr. Antoni Fita, davant la impossibilitat d’assistir a la reunió, 
ha comunicat prèviament la seva valoració i la seva proposta a través del   
correu electrònic.  Ha excusat la seva absència la Sra. Irina Tasias. 
 
Enguany s’ha presentat el treball titulat RockSkull Festival de Paula 
Llagostera Camps 
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De l’anàlisi conjunt del treball de recerca presentat se n’extreu la valoració 
comuna següent:  
 
El treball està molt ben estructurat, amb objectius i conclusions clares. 
Metodològicament està ben plantejat. El treball contempla els principals 
factors a tenir en compte per elaborar un pla d’empresa. Inclou un estudi 
de mercat, basat en un treball de camp i entrevistes a professionals del 
sector. A més a més, quant a l’aspecte formal, la seva presentació és molt 
acurada.  
 
Després de la deliberació, la Comissió considera per unanimitat que el 
treball RockSkull Festival de Paula Llagostera Camps és mereixedor del 
Premi Raimon Bonal.  
 
Finalment, la Comissió demana que s’ampliï la tasca de difusió del premi 
que fa l’IES Domènech i Montaner, i s’anima a professors i alumnes que 
continuïn treballant en noves edicions del premi. La Comissió proposa que 
l’acte de presentació i atorgament del premi es faci a l’Institut Domènech i 
Montaner al novembre. 
I no essent altre l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 13.15 
hores.”  

 
5) Atès que en la partida pressupostària 31.33000.48101 Beques i premis hi ha el 
crèdit suficient i s’ha realitzat una retenció de crèdit de 600€ corresponents a la 
dotació del premi. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció del Premi Raimon Bonal 
segons el qual s’atorga el premi de l’edició 2013-14 amb una dotació de 600€ al 
treball: RockSkull Festival de Paula Llagostera Camps. 
SEGON.- Fer efectiva la despesa de 600€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.33000.48101 Beques i premis. 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.   
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIRECTA, PER PART DE LA GERÈNCIA DE 
SERVEIS DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER 
COL·LABORAR EN LA SENYALITZACIÓ TURISTICA DE LES PLATGES DE 
CANET DE MAR. 
 
Atès que els resultats del Projecte integral de millora de les platges de Canet de 
Mar realitzat a l’any 2013 evidenciava, com una de les principals mancances de 
les platges de Canet de Mar, l’insuficient senyalització d’aquest recurs natural. 
 
Atès que els resultats dels focus grup realitzats dins dels treballs d’anàlisi de Pla 
Estratègic de Desenvolupament Local amb els principals agents econòmics dels 
municipi, identificaven les platges del municipi com un dels principals actius 
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turístics de desenvolupament i, al mateix temps, també reiteraven la necessitat de 
millorar la seva senyalització per facilitar la seva promoció turística.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, per potenciar el seu atractiu turístic, té 
interès en  millorar la gestió de l’espai públic de les platges i, d’aquesta manera 
aconseguir major satisfacció dels usuaris i el conseqüent augment dels ingressos 
dels agents públics i privats. 
 
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, preveu 
la sol·licitud de subvencions per la realització de projectes que contribueixin a 
millorar i potenciar el potencial turístic dels municipis de la província. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en data 21 d’octubre de 2014 va demanar 
a l’Oficina Tècnica de Turisme una subvenció per la realització de la “senyalització 
turística de les platges de Canet de Mar”.  
 
Atès que la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 21 de novembre de 2014 l’atorgament d’una 
subvenció directa per finançar les despeses originades per la “senyalització 
turística de les platges de Canet de Mar” d’acord amb l’apartat 1.c) de l’article 15 
de l’Ordenança General de subvencions, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció per concessió directa per part de la Diputació de 
Barcelona per finançar les despeses originades per la “senyalització turística de 
les platges de Canet de Mar”, per un import de 15.000,- € (quinze mil euros). 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a les 
condicions i requeriments establerts en la resolució de concessió. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
6.- APROVACIÓ ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’ARENYS DE MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL CIRCUIT 
DEL PASSEIG MARÍTIM ENTRE ELS DOS MUNCIPIS. 
 
La regidoria d’Arenys de Mar proposa a la regidoria de Canet de Mar la possibilitat 
d’ampliar el marcatge del circuit al passeig marítim amb unes fites que aniran 
clavades a un costat del passeig. Les fites aniran col·locades amb una distància 
de 500 metres entre elles. 
 
Donat l’interès des de la regidoria d’esports per la pràctica de l’esport per a tothom 
es considera una oportunitat idònia i s’accepta la proposta de la regidoria de 
l’ajuntament d’Arenys de Mar 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, en data 14 de novembre del 2014, en 
relació amb la proposta de col·laboració entre els ajuntaments: 
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REFERENT 
 

En  Jordi Tomàs i Guarch, en qualitat tècnic d’esports municipal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME TÈCNIC  
 
MOTIU: Col·laboració Ajuntament Arenys, Circuit passeig Marítim  
LLOC: Passeig Marítim 
 
Donada la bona relació de col·laboració entre les dues àrees d’esports dels 

ajuntament de Canet de Mar i Arenys de Mar,  

- La regidoria de l’ajuntament d’Arenys de Mar proposa a la regidoria 

d’esports de Canet de Mar  ampliar el circuit del passeig marítim al llarg de 

tot el nostre terme municipal. 

- Aquest circuit significa tenir marcat amb fites la distància cada 500 metres. 

- Donat que no ens comporta cap cost econòmic i que representa una 

millora per tothom que vulgui realitzar una pràctica física i saludable, ja que 

serà tot el passeig que estarà balisat, considerem molt positiu aquesta 

proposta. 

 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, el 14 de novembre del 2014. 
 
Vist i trobat conforme el redactat del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Institut Domènech i Montaner, que es transcriu a continuació: 
 

 
“Canet de Mar, a 17 de novembre del 2014 

 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE 
MAR I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL CIRCUIT DEL 
PASSEIG MARÍTIM ENTRE ELS DOS MUNCIPIS. 
 

R E U N I T S: 
 

D’una part, el Sr. Juanjo Almansa i Aragon, regidor d’esports de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb NIF xxxxx i domicili  a Arenys de Mar, 
carrer Bisbe Pol, xx.  
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D'una altra part, el Sr. Antoni Romero Carbonell, regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF  xxxxx i domicili a Canet de Mar, 
Carrer Ample, xx. 

 
M A N I F E S T E N : 

 
1. Atès que la pràctica de l’esport de salut és una de les activitats que els 
vilatans de ambdós municipis realitzen de manera diària en el passeig 
marítim existent entre la Platja del Cavaió i la platja de canet. 
 
2. Atès que, per ajudar a promocionar aquesta activitat esportiva i de salut 
s’instal·la el recorregut denominat “Passeig Marítim”, pel qual s’estableixen 
les següents  
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Els dos ajuntaments donen la corresponent autorització al 
muntatge de la senyalització del recorregut “Passeig Marítim” segons es 
descriu i s’adjunta a l’annex 1 d’aquest ACORD. 
 
Segona.  Cada ajuntament es compromet a realitzar el manteniment de la 
instal·lació del recorregut que es trobi dins del seu municipi, que son: 
 
Tercera. Cada ajuntament realitzarà la tramitació dels permisos 
corresponents per a dita instal·lació. 
 
Cinquena.- Aquest conveni tindrà vigència d’un any a partir de la data de 
la seva signatura, i serà prorrogable d’any en any si cap de les dues parts 
no el donen per extingit en el termini de un mes abans del seu venciment.” 
 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès en potenciar la pràctica de 
l’activitat física en espais d’ús lliure, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar 
i l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per a  la instal·lació del circuit al passeig marítim, 
amb les fites senyalitzadores. 
 
SEGON.-Facultar al Sr. Jesús Marin i Hernàndez, per subscriure els documents 
que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
7.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, 
va acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 20/11/2012, el contracte per a la gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de 
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Mar, a l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, 
SA, pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 396.959,67 
€, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador i que hagin 
estat acceptades per l’Ajuntament.  
 
Atès que en data 21 de desembre de 2012 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que l’anterior contracte entrà en vigor en data l’1 de gener de 2013 pel que fa 
a la prestació del servei de neteja viària i el 2 de maig de 2013 pel que fa a la 
gestió del servei públic de recollida de residus. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’abril de 2014, va 
acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 22 de desembre 
de 2012, amb l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y 
Auxiliares, SA, en el sentit d’ampliar el servei de neteja viària entre els mesos 
d’abril a novembre. 
 
Atès que s’ha detectat que l’actual funcionament de les àrees d’emergència és del 
tot deficitari, provocant greus problemes d’imatge, de sobrecost de la gestió de 
residus i d’empitjorament de la recollida selectiva i que les accions encaminades a 
solucionar aquesta problemàtica han estat infructuoses. 
 
Atès que per solucionar aquesta problemàtica, des de l’Àrea de Medi Ambient, es 
proposa retirar les dues àrees d’emergències existents, promovent un 
replantejament total del sistema de recollida de les esmentades àrees tot intentant 
promoure el canvi de concepte real per tal d’oferir aquest mateix sistema 
únicament en casos justificats de necessitat. 
 
Vist l’informe emès en data 17 de novembre de 2014 pel tècnic de Medi Ambient 
municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, comarca del Maresme, en relació a la modificació del contracte pel 
tancament de les àrees d’emergència del servei de recollida de residus, emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Atès que les àrees d’emergència (d’ara en endavant AEs) del servei 
de recollida de residus a Canet de Mar han esdevingut el principal problema del 
sistema de recollida de residus a Canet de Mar, superant fins i tot totes les 
previsions possibles. Les incidències detectades han estat (mirar també 
memòria adjunta): 

 
 Aportació d’andròmines de tot tipus: matalassos, fustes, runa, televisors, 

etc. Prohibits en aquestes àrees i pel quals existeixen dues recollides, 
una mitjançant el servei de deixalleria i una altra domiciliària (a la porta) 
per domicilis particulars prèvia trucada els dijous pel matí. 
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 Aportació de residus comercials, normalment amb bosses industrials, 
quan sempre s’ha prohibit l’ús per part d’aquests usuaris. 

 Aportació de bosses de barreja de residus a diari per part d’usuaris 
particulars. 

 Persones remenant les escombraries i les bosses, creant fins i tot 
situacions d’inseguretat als usuaris. 

 Queixes dels treballadors pel tipus de feina insalubre que han de fer, 
sobretot amb la recollida de desbordaments i bosses rebentades, 
sobretot els dilluns pel matí. S’estava a punt de fer una queixa formal a 
través dels sindicats. 

 Mala imatge d’aquests espais per desbordaments, bosses rebentades i 
residus escampats. 

 
Atès que aquesta aportació de residus mal seleccionats a les AEs suposen un 
35% del rebuig total recollit a tot el municipi de Canet de Mar i per tant ha 
suposat un sobrecost de les despeses de tractament del rebuig d’un import de 
42.820,20 €. Atès que si no es recollís la barreja de residus que es recull a les 
AEs suposaria un increment de 8 punts percentuals en el % de recollida 
selectiva i arribaríem fins al 73% de recollida selectiva. 
 
Segon.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de l’Àrea de Medi 
Ambient ha treballat, al llarg dels anys, en cercar solucions per mitigar i fer 
desaparèixer els problemes relacionats amb les AEs, mitjançant campanyes 
generals, actuacions específiques d’informació, controls de la policia local, 
sancions per la ordenança de civisme, etc., les quals no han comportat una 
resolució d’aquestes incidències. 
 
Tercer.- Atès que l’actual funcionament de les AEs és del tot deficitari, 
provocant greus problemes d’imatge, de sobrecost de la gestió de residus i 
d’empitjorament de la recollida selectiva i atès que les accions encaminades a 
solucionar aquesta problemàtica han estat infructuosos, l’Ajuntament de Canet 
de Mar ha decidit retirar les dues AEs existents, promovent un replantejament 
total del sistema de recollida de les AEs tot intentant promoure el canvi de 
concepte real per tal d’oferir aquest mateix sistema únicament en casos 
justificats de necessitat, construint la nova Àrea, de fet, el nou sistema de 
recollida de residus per situacions excepcionals (veure proposta extensa a la 
memòria que s’adjunta). 
 
Quart.- Atès que aquesta proposta de retirada de les dues AEs i 
replantejament amb una nova Àrea (nou sistema de recollida d’emergència) té 
un interès general i persegueix corregir, clarament, la inadequació de la 
prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte. 

 

Cinquè.- Es proposa una nova Àrea d’emergència (de fet un nou “Sistema de 
recollida d’emergència”) en el qual s’estableixi un control estricte del seu ús, es 
limiti l’aportació al residus de forma correcte i doni resposta quasi 
individualitzada a situacions excepcionals. L’objectiu final és transmetre a la 
població que el “Sistema de recollida d’emergència” s’ha d’utilitzar únicament 
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en situacions excepcionals. La proposta concreta es pot ampliar a la memòria 
adjunta, però en resum consisteix en: 

 

- La retirada de les dues AEs existents. 

- Adequar un espai a un solar contigu a la deixalleria per tal que 
l’encarregat pugui dipositar les bosses ben seleccionades que aportin els 
veïns de forma justificada durant l’horari d’obertura de la deixalleria. 

- Ampliar l’horari de deixalleria. Es proposa que s’obri mínim el dilluns tot el 
dia. I es planteja la possibilitat d’ampliar horari el cap de setmana.  

- Permetre l’aportació de residus de forma ben seleccionada i amb una 
justificació del perquè no es diposita al carrer. 

- Recollir les dades de l’usuari que justificadament i amb les bosses ben 
seleccionades aporti aquests residus.  

- Informació i sensibilització per part de l’encarregat de la deixalleria a 
l’usuari que faci servei d’aquest nou sistema de recollida. 

- Es planteja la obertura puntual el diumenge per la tarda del sistema de 
recollida d’emergència durant dues hores, per tal d’oferir la recollida de 
rebuig als veïns de segona residència. 

- En casos d’usuaris que de forma excepcional no puguin utilitzar el 
sistema de recollida d’emergència ubicat a la deixalleria, es contemplarà la 
possibilitat d’acordar aportacions concretes en llocs i hora determinada.  

 
Sisè.- Atès que hi ha previst en el plec per a la contractació del servei de 
recollida de residus i de neteja viària, la millora de la recollida de les àrees 
d’emergència, tal i com es pretén amb la proposta objecte d’aquesta 
modificació. En concret a la clàusula 16 del plec, que diu: 
 
“1. De conformitat amb el que es disposa a l’art. 106 TRLCSP, es preveu la 
modificació del present contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb 
les condicions, abast i límits següents: 

 
1.5. En cas de reducció d’una de les dues àrees d’emergència o de la 
millora de la recollida d’aquestes, sigui mitjançant un nou sistema de 
recollida d’àrees o de  qualsevol altre actuació o situació, l’Ajuntament 
podrà anul·lar el servei d’àrees i extra rebuig amb un màxim d’un 60%, el 
servei de transports amb un màxim d’un 10% i podrà anul·lar totalment o 
parcialment el servei de segon buidat d’àrees per la tarda amb una 
reducció màxima del 100%. Aquestes reduccions s’hauran de fer d’acord 
als preus unitaris i fitxa presentada a l’estudi econòmic.” 

 
Atès que es proposa el nou sistema de recollida d’emergència com el nou 
sistema de recollida de les àrees i per tant estava previst al plec de contractació 
com una possible modificació. 
 
Setè.- Atès que s’han fet els càlculs, amb preus unitaris, dels imports dels 
serveis reduïts per un total de 26.240,09 €, que desglossats són els següents: 
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- El 100% del servei de recollida d’AEs per la tarda que és, un cop feta la 

revisió de preus anual, de 14.874,33 € (IVA inclòs); 
- El 17% del servei de recollida d’AEs i aportació, rebuig grans generadors i 

altres, que és un cop feta la revisió de preus anual, de 11.365,76 € (IVA 
inclòs).   

 
Vuitè.- Atès que es proposa la creació d’un sistema de recollida de 
situacions d’emergència i un suport del servei de neteja viària per situacions 
sobrevingudes per la retirada de les dues àrees d’emergència, que pot seguir 
duent a terme l’empresa concessionària del servei de recollida de residus i de 
neteja viària en el marc del contracte objecte de modificació. Atès que aquest 
import es proposa que es dediqui per donar cobertura a aquest nou sistema de 
recollida i suport a la neteja. Atès que es proposa que aquest nou sistema de 
recollida i suport a la neteja es calculi en base a la bossa de diners (IVA inclòs) 
de 26.240,09 €. Atès que el càlcul del nou sistema de recollida i suport a la 
neteja s’ha d’acordar anualment per part de l’empresa concessionària i l’Àrea 
de Medi Ambient en base als preus unitaris establerts al contracte: 

Cost/hora personal del SMRR     

  Preu/h *  Conductor Recollida 
Nit 24 
Peó conductor dia 25,1 
Peó conductor nit 22,71 
Peó nit 20,57 

Cost/hora personal del SMNV     

  Preu/h *  Peó conductor dia 18,28 
Peó dia 16,95 
Peó conductor dia 
substitució 17,3 
Peó dia substitució 16,36 

Preu unitari maquinària oferta     
0,30% 

  
Increment 
de preus 

Combustibles i 
lubricants €/h* €/h* 
Camió 16 m3 7,43 7,45 
Camió 8 m3 7 7,02 
Vehicle 3 m3 3,62 3,63 
Camió ganxo 10,56 10,59 
Retroexcavadora 6,84 6,86 
Escombradora 5 m3 7,51 7,53 
Escombradora 2 m3 6,54 6,56 
Bolquet caixa oberta 
8 m3 7,06 7,08 
Piaggio Porter 3,92 3,93 
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Grup alta pressió 2,62 2,63 
Bufadora 0,65 0,65 
Cuba de reg 7,85 7,87 

  
Increment 
de preus 

Manteniment i 
reparacions €/h* €/h* 
Camió 16 m3 8,35 8,38 
Camió 8 m3 6,68 6,70 
Vehicle 3 m3 2,63 2,64 
Camió ganxo 7,55 7,57 
Retroexcavadora 6,59 6,61 
Escombradora 5 m3 6,84 6,86 
Escombradora 2 m3 5,66 5,68 
Bolquet caixa oberta 
8 m3 5,14 5,16 
Piaggio Porter 2,64 2,65 
Grup alta pressió 1,31 1,31 
Bufadora 0,2 0,20 
Cuba de reg 7,58 7,60 

*Falta DG, BI i IVA 
 

Conclusió 
 

Proposo que es modifiqui el contracte de prestació del servei de recollida de 
residus i de neteja viària entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa 
FERROVIAL (CESPA), tal i com estava previst a la clàusula 16 del plec de 
contractació, consistent en la retirada de les dues àrees d’emergència existents 
i en la dedicació dels costos d’aquests serveis reduïts per donar cobertura al 
nou sistema de recollida d’emergència i suport a la neteja viària per situacions 
sobrevingudes per la retirada de les dues àrees d’emergència. Proposo que es 
destini l’import de 26.240,09 € (IVA inclòs) que suposa el servei actual d’AEs 
que es retira per tal de cobrir el nou sistema de recollida i suport a la neteja, 
segons preus unitaris, els quals sofriran la revisió de preus oportuna. Que 
aquesta proposta es fa per millorar el gran problema que suposa actualment el 
funcionament de les àrees d’emergència i per tant que es proposa per interès 
general i per tal de corregir la inadequació de la prestació contractada per 
satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte.” 

 
Vist l’informe emès, en data 20 de novembre d’enguany, per la secretària 
accidental i l’interventor de la Corporació, el contingut literal del qual és el 
següent: 

 
“Cristina Cabruja i Sagré, Secretària accidental de l'Ajuntament de Canet de 
Mar (Maresme), i Daniel Martín Enrique, interventor municipal, d'acord amb allò 
ordenat per l'Ajuntament mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 18 de 
novembre de 2014, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
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Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, 
emeten el següent, 
 

 
INFORME 

 
PRIMER.-El presentinforme de secretaria i intervenció és preceptiu, en els 
termes de l’article  275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril. 
 
SEGON.- La disposició final setzena de la Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, 
d’Economia Sostenible, va modificar el règim de les modificacions dels 
contractes públics de la llavors vigent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. Aquesta modificació es va dur a terme amb la 
voluntat de donar compliment a la normativa europea i a diferents sentències 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, varia totalment la normativa 
dels modificats de conformitat amb les pràctiques recomanades per la Unió 
Europea, especialment pel que fa al posicionament de la Comissió envers les 
modificacions no previstes als documents de licitació i sobre el caràcter 
d’alteració substancial de les que excedeixin en més del 10 per 100 el preu 
inicial del contracte. 
 
La disposició final trenta-dosena de l’esmentada Llei 2/2011, autoritzava el 
Govern per elaborar, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, un 
text refós en el que s’integressin, degudament regularitzats, aclarits i 
harmonitzats, la Llei 30/2007, de contractes del sector públic i les disposicions 
en matèria de contractació del sector públic contingudes en normes amb rang 
de llei. Així, el 16 de desembre de 2011 entrà en vigor el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el qual conté en el seu 
Títol V del Llibre I, l’actual règim de modificació dels contractes.  
 
TERCER.- La potestat de modificació dels contractes constitueix una 
prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó d’interès públic i en 
la forma prevista al Títol V del Llibre II del TRLCSP. Així doncs, cal que així 
s’hagi previst als plecs o als anuncis de licitació o en els casos i amb els límits 
previstos a l’art 107 TRLCSP. En qualsevol altra supòsit, si fos necessari que 
la prestació s’executés de manera diferent a la pactada inicialment, s’haurà de 
procedir a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les 
condicions pertinents 
 
La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 219 TRLCSP) i exigirà 
dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 10% 
del preu primitiu i aquest és igual o superior als 6.000.000.- € (art. 211.3.b) 
TRLCSP). 
 
QUART.- Pel que fa a les modificacions previstes a la documentació que regeix 
la contractació, cal que les condicions en les que es pugui fer-ne ús, es detallin 
de forma clara i precisa, així com el seu abast i límits, amb expressa indicació 
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del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el 
procediment que cal seguir per dur-les a terme. 
 
CINQUÈ.- Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació 
només es podrà efectuar quan es justifiqui suficientment la concurrència 
d’alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que 

pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions patits 
en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 

b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per 
causes objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en  
circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o 
similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del contracte 
i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència 
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en la elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 

c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació 
en els termes inicialment definits. 

d) Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb 
l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a la 
adjudicació del contracte. 

e) Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, 
mediambientals  urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades 
amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 

 
Amb tot, la modificació del contracte així acordada no és discrecional sinó que 
té límits, així, en primer lloc, no pot alterar les condicions essencials de la 
licitació i adjudicació, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària (art. 
107.2 TRLCSP). A aquests efectes, segons disposa l’art. 107.3 TRLCSP, es 
considera que s’alteren les condicions essencials de la licitació en els casos 
següents: 

 
a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques 

essencials de la prestació inicialment contractada.  
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, 

tal com aquesta relació va quedar definida per les condicions de 
l'adjudicació.  

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una 
habilitació professional diferent de l'exigida per al contracte inicial o unes 
condicions de solvència substancialment diferents.  

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en 
menys, el 10 per cent del preu d'adjudicació del contracte; en el cas de 
modificacions successives, el conjunt d'elles no podrà superar aquest  
límit.  

e) En qualssevol altres casos en què es pugui presumir que, d'haver estat 
coneguda prèviament la modificació, haguessin concorregut al 
procediment d'adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van 
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prendre part en el mateix haguessin presentat ofertes substancialment 
diferents a les formulades. 

 
Per altra banda, també cal tenir present que la modificació del contracte no es 
podrà realitzar amb la finalitat d'addicionar prestacions complementàries a les  
inicialment contractades, ampliar l'objecte del contracte per tal que pugui 
complir finalitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
mateix, o incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament 
independent. En aquests supòsits, s'ha de procedir a una nova contractació  
de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a 
l'adjudicació de contractes complementaris si concorren les circumstàncies 
previstes en els articles 171.b) i 174.b) TRLCSP (art. 105.2 TRLCSP). 
 
SISÈ.- Pel que fa al procediment per a tramitar les modificacions previstes en la 
documentació que regeix la licitació serà el previst als anuncis o als plecs. 
 
Quant al procediment per a tramitar les modificacions acordades de conformitat 
amb l’article 107 TRLCSP, serà l’establert a l’article 211 TRLCSP i 97 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP), 
així doncs, es tramitarà mitjançant un expedient contradictori que comprendrà 
preceptivament les següents actuacions: 

 
1. Proposta de l’Administració o petició del contractista. 
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en 

ambdós casos en el termini de 5 dies hàbils. 
3. Informe, en el seu cas, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a 

evacuar en el mateix termini anterior. 
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent 

notificació al contractista. 
 
SETÈ.- Les modificacions acordades de conformitat amb el que es disposa al 
Títol V del Llibre II del TRLCSP, són obligatòries per al contractista (art. 219.1 
TRLCSP). 
 
VUITÈ.- En el present cas, de conformitat amb l’informe emès, en data 17 de 
novembre de 2014, pel tècnic de Medi Ambient municipal, es pretén retirar les 
dues àrees d’emergència existents, promovent un replantejament total del 
sistema de recollida de les àrees d’emergència tot intentant promoure el canvi 
de concepte real per tal d’oferir aquest mateix sistema únicament en casos 
justificats de necessitat, implantant un nou sistema de recollida d’emergència 
en el qual s’estableixi un control estricte del seu ús, es limiti l’aportació de 
residus de forma correcta i doni resposta quasi individualitzada a situacions 
excepcionals. 
 
Aquesta modificació es va preveure a la clàusula 16.1.5 del plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la gestió del servei 
públic de recollida i transport de residus i neteja de les vies públiques de Canet 
de Mar. En concret diu: 
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1.5. En cas de reducció d’una de les dues àrees d’emergència o de la millora 
de la recollida d’aquestes, sigui mitjançant un nou sistema de recollida 
d’àrees o de  qualsevol altre actuació o situació, l’Ajuntament podrà anul·lar 
el servei d’àrees i extra rebuig amb un màxim d’un 60%, el servei de 
transports amb un màxim d’un 10% i podrà anul·lar totalment o parcialment 
el servei de segon buidat d’àrees per la tarda amb una reducció màxima del 
100%. Aquestes reduccions s’hauran de fer d’acord als preus unitaris i fitxa 
presentada a l’estudi econòmic 

 
El tècnic de Medi Ambient, en el seu informe de 17.11.14, proposa que es 
modifiqui el contracte de prestació del servei de recollida de residus i de 
neteja viària de manera que es retirin les dues àrees d’emergència existents 
i es dediquin els costos d’aquests serveis reduïts (26.240,09 €, segon 
l’informe del tècnic de Medi Ambient) a donar cobertura al nou sistema de 
recollida d’emergència i suport a la neteja viària per situacions 
sobrevingudes per la retirada de les dues àrees d’emergència.  
 
Per últim, indicar que la present modificació no comporta, per tant, cap 
augment ni disminució del preu del contracte.”  

 
Vist l’escrit presentat en data 20 de novembre de 2014, pel que la Sra. Sònia Solé 
Sabaté, actuant en nom i representació de l’empresa Cespa, SA, manifesta el seu 
acord amb la proposta de modificació del contracte que ara es pretén aprovar.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, i donat la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del 
present acord en virtut de la delegació efectuada pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 14 de juliol de 2011. 
 
Atès que la Comissió Assessora, en sessió de data 24 de novembre d’enguany, 
ha aprovat la present proposta, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 22 de desembre 
de 2012, amb l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y 
Auxiliares, SA, consistent en la retirada de les dues àrees d’emergència existents i 
en la dedicació dels costos d’aquests serveis reduïts per donar cobertura al nou 
sistema de recollida d’emergència i suport a la neteja viària per situacions 
sobrevingudes per la retirada de les dues àrees d’emergència. 
 
SEGON.- L’import de la present modificació és de 26.240,09 €, IVA inclòs, el qual 
es destinarà al nou sistema de recollida i suport a la neteja viària, segons preus 
unitaris fixats en l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 17.11.2014. 
 
TERCER.-Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 219 TRLCSP. 
 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
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8.- ACCEPTACIÓ SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LES 
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, PER AL REASFALTAT DE 
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR. 
 
Atès que en el BOPB del dia 4 de juliol de 2014 es va publicar l’anunci d’aprovació 
del “Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles 
i a la prestació adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la finalitat d’aquest programa és, d’una banda, garantir la sostenibilitat de 
les inversions a través del finançament d’aquelles actuacions considerades 
“financerament sostenibles” i de l’altra, garantir la solvència financera local als 
efectes de procurar que la prestació dels serveis públics per part de les entitats 
locals de la demarcació sigui adequada i suficient. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 15 de setembre de 2014, va 
presentar la corresponent sol·licitud de prestació del suport ofert en el marc del 
“Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a 
la prestació adequada de serveis públics locals”, amb la finalitat de destinar-lo al 
reasfaltat de diversos carrers del municipi. 
 
Atès que en el BOPB del dia 10 de novembre d’enguany ha estat publicat l’anunci 
dels acords adoptats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 
30 d’octubre de 2014, en virtut dels quals, entre d’altres, s’aprova la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals que tot seguit s’indiquen, 
corresponents a la quarta resolució de concessió definitiva del “Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals”, gestionat per la direcció de Serveis 
de Concertació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
Atès que l’ajut concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar, per import de 187.254,33 
€, resta condicionat, segons es disposa a l’acord QUART de la resolució de 
concessió dels ajuts, a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 
Proposta 4885 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import de 187.254,33 €, concedit per la direcció de 
Serveis de Concertació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, a l’Ajuntament de Canet de Mar, per al 
reasfaltat de diversos carrers del municipi, dins del “Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de 
serveis públics locals”. 
 
SEGON.-  Condicionar l’execució de les actuacions de reasfaltat a l’aprovació 
definitiva, per part de la Diputació de Barcelona, de la modificació de crèdit núm. 
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Proposta 4885 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient, en els termes de l’acord 
QUART de la resolució de concessió dels ajuts, publicada en el BOPB del dia 10 
de novembre de 2014. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades, i a la Tresoreria 
Municipal.  
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
DE BAIXA TENSIÓ AL CARRER SANTA LLÚCIA NÚM. 20. 
 
Vista la instància presentada per Endesa DistribuciónElectrica, S.L.U en data 17 
de novembre de 2014 (núm. de registre 2014/5735) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una línia soterrada de baixa tensió per a nou 
subministrament al carrer Santa Llúcia núm. 20, per a nou subministrament. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 19 de novembre de 2014, 
i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:  L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLIC. INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.  
LOCALITZACIÓ:  c/ Santa Llúcia, núm. 20 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva 
sol·licitud::    
  
 
 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que 
subscriu l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

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

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

Ref.: 497702 
Reg. Entr. 2014/5735 
Data 17-11-2014 
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s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 

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

5 
 

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

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

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

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

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

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

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. S’haurà de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública 
durant el cap de setmana. 

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

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

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

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

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

17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 1,92 €. 
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18 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

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

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

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

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 

 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.L. per a la instal·lació d’un nou subministrament elèctric al carrer Santa Llúcia 
núm. 20 de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de 
l’enginyera municipal de data 19 de novembre de 2014 i que s’expressen al 
document de la llicència. 

 

SEGON.- Perquè la llicència sigui efectiva, caldrà dipositar prèviament una fiança 
de 60-€ i fer efectiu l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per 
un import de 1,92-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera 
municipal i transcrit en el cos de la present resolució. 

 
10.-DECLARACIÓ INNECESSARIETAT LLICENCIA DE PARCEL.LACIÓ PER 
LA SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE LES FINQUES DE “CA L’ESPANYOL” I 
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“CAN DOTRAS) (PARCEL.LES 93 I 97 DE LA RÚSTICA), A LA MERCANTIL 
RIQUEL EUROPEA S.L. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Carles Llubes Tarrés, en nom i 
representació de la mercantil RIQUEL EUROPEA S.L., en virtut de la qual sol·licita 
llicència de segregació i agrupació de les finques de Ca l’Espanyol i Can Dotras 
(parcel.la 97 i parcel.la 93 del polígon 4 de la rústica. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 de noviembre de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
““Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta de l’informe 
de la subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores 
d’Infraestructures Viàries de data 8 d’octubre de 2014, així com còpia de l’escrit i 
documentació facilitada per la Societat concessionària INVICAT, en relació a 
l’expedient de sol·licitud de llicència de segregació i agrupació de les finques de 
Ca l’Espanyol i Can Dotras  (Parcel.les 97 i 93 del polígon 4 de la rústica). 
 
L’esmentat informe és favorable amb un seguit de consideracions derivades de 
l’aplicació de la legislació vigent en matèria de carreteres i autopistes.  
 

Aquest informe complementa l’expedient de sol.licitud de llicència de 
segregació i agrupació de les finques de Ca l’Espanyol i Can Dotras (Parcel.les 97 
i 93 del polígon 4 de la rústica), per tant, donat que la proposta presentada a 
l’esmentada sol·licitud de llicència s’ajusta a les previsions de la normativa 
urbanística actual, s’informa favorablement la sol·licitud de llicència de segregació 
i agrupació, respectant en qualsevol cas els condicionants detallats tant a l’informe 
de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de 
Catalunya, com a l’informe de la subdirecció General de Relació amb les 
Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de noviembre de 2014, 
el contingut del qual és: 
 
“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades pel senyor Carles Llubes Tarrés, en nom i representació de la 
mercantil RIQUEL EUROPEA, SL, per obtenir llicència de segregació i agrupació 
de les finques de “Ca l’Espanyol” i “Can Dotras” (parcel·les 93 i 97 de la Rústica), 
s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- Mitjançant escrit de data 27.03.2014, registrat d’entrada amb el número 1593, el 
senyor Carles Llubes Tarrés, en nom i representació de la mercantil RIQUEL 
EUROPEA, SL, sol·licita llicència de segregació i agrupació de les finques de “Ca 
l’Espanyol” i “Can Dotras” (parcel·les 93 i 97 de la Rústica), de Canet de Mar. 
 
II.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 10.11.2014, informe favorable 
sobre la documentació presentada i la concessió de la llicència sol·licitada, per tal 
com l’actuació projectada s’ajusta a les prescripcions de les NNSS. 
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FONAMENTS JURÍDICS: 
 
Primer.- D’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’expedient per 
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i 
jurídic. L’informe previ dels secretari o secretària de l’ajuntament és preceptiu 
sempre que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la 
normativa urbanística aplicable. 
 
Segon.-  La divisió de terrenys en sòl no urbanitzable, com la que és objecte de la 
sol·licitud, ve regulada a l’article 18.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), segons 
el qual els terrenys compresos en una finca classificats com a sòl no urbanitzable 
es poden dividir sempre que la superfície dels lots resultants sigui igual o superior 
a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o que, si no 
assoleixen la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys 
contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de 
conreu o forestal corresponent. 
 
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 25.1 RPLU, s’ha de sotmetre a la 
fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o 
successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient 
d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació 
aprovat definitivament. 
 
De manera més concreta, l’article 27.1.a) RPLU preveu el següent: 
 
 27.1 Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 no 
constitueix parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent per fiscalitzar-la 
prèviament ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació en 
els supòsits següents: 
 
a) Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima 

de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la 
superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus 
per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de 
conreu o forestal corresponent. 

 
Quart.- En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació o 
de declaració de la seva innecessarietat s’han de presentar amb la documentació 
que recull l’article 28 RPLU. Correspon als serveis tècnics municipals pronunciar-
se sobre la bondat i suficiència dels anteriors documents i, cas que les 
certificacions registrals suscitessin dubtes, secretaria es pronunciaria a instàncies 
dels serveis tècnics. 
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Cinquè.- En aquest cas concret, la finca objecte de la sol·licitud, d’acord amb el 
que s’exposa a l’informe tècnic de data 14.04.2014 que consta a l’expedient, 
s’ubica en una zona compresa dins de la zona d’afectació de l’autopista C-32, per 
la qual cosa és preceptiu l’informe favorable de la direcció General de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Consten incorporats a l’expedient els informes favorables de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre i de la Subdirecció General de Relació 
amb les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries. 
 
Sisè.- Atès que la competència per a l’atorgament o denegació de les llicències 
urbanístiques és de l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret  núm. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011, caldrà que en 
l’acord que declari la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació es faci 
constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011”. 
 
Setè.- L’article 29.2 RPLU estableix que la resolució municipal que atorgui la 
llicència urbanística de parcel·lació o que en declari la innecessarietat ha 
d’incorporar annexa una còpia certificada del plànol parcel·lari corresponent i de 
les fitxes descriptives dels lots resultants. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la declaració 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per a les finques sol·licitades.” 
 
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.- Declarar la innecessarietat de llicència de segregació i agrupació de les 
finques de “Ca l’Espanyol” i “Can Dotras” (parcel·les 93 i 97 de la rústica) 
sol·licitada per la mercantil RIQUEL EUROPEA S.L.  
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SEGON.- Les finques resultants de la segregació i agrupació seran les següents: 
 
Finca 1:  La descripció de la finca 1 resultant quedarà definida, reproduint les 
indicacions de l'escriptura registral, de la següent manera: 
 

Finca denominada Ca l'Espanyol, composta d’una peça de terra hort,amb 
casa, i els accessoris que es descriuen a continuació, i aigua per al seu 
reg, part vinya part erm, situada en el terme municipal de Canet de Mar, 
denominada “l’Aubó”, partida del mateix nom i de la “Gleva de 
Valldeperas”. De superfícies 25.209 m2. 
Consta de diverses edificacions: una vivenda distribuïda en diverses 
dependències i serveis, de planta baixa i planta primera. Té una superfície 
total construïda de 193 m2. dels que corresponen 104 m2. a la planta 
baixa i 89 m2 a la planta primera. Un magatzem en planta baixa de 
superfície construïda de 99 m2. Una bassa agrària de superfície construïda 
51 m2. Adjacent a les construccions es troba un jardí de 1.244 m2. 
La Finca 1 Resultant llinda: 

 al Nord  amb parcel.la 96, polígon 4 
 a l’Est part amb parcel.la 96, polígon 4 
   part amb parcel.la 57 polígon 4  
   part amb parcel.la 55 polígon 4  
   part amb la parcel.la 54 polígon 4  
 al Sud amb finca Can Giol,  

  tangencialment amb l’autopista C-32, per l’extrem S
  

 a l’Oest amb finca Can Giol 
 part amb camí riera que separa del Castell Sta. 
Florentina. 

 
Finca 2: La descripció de la finca 2 resultant quedarà definida de la següent 
manera: 
 

“Finca denominada de Can Dotras, de superfície total 9.452m2, resultant 
de l’agrupació de les parcel·les: 

 parcel.la 97 polígon 4, que compta amb una edificació magatzem 
de 70 m2. I una porció de sòl de 2.182 m2. 

  Parcel.la 93 polígon 4, part hort i part pinar, de 7.270 m2. 
          La Finca 2 resultant llinda, 

 al Nord part amb l’Autopista C-32, 
    part amb la parcel.la 10 polígon 4 

 a l’Est  part amb la parcel.la 53 polígon 4 
    part amb la parcel.la 52 polígon 4  

 al Sud en forma triangular s’endinsa i limita amb parcel.la 9 
polígon 4.  

 A l’Oest,  part amb el camí riera de l’Aubó. 
    Part amb la parcel.la 10 polígon 4 
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TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de dos-cents tretze 
euros amb set cèntims (213,07 €). 
 
11.- APROVACIO MODIFICACIONS PROJECTE EXECUTIU REFERIT A LA 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, UBICAT AL CARRER ANTONI GAUDI NÚMERO 12. 
 
Vista la instància presentada pel senyor Guillem Gonzàlez, en representació de 
BASEDOS professional d’arquitectura S.L.P., aportant modificacions del projecte 
executiu referida a la llicència municipal d’obres majors concedida al senyor 
MAVP, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí 
número 12. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 17 de novembre de 2014, el 
contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que amb data 02-10-2014 
s’aporta modificació del projecte executiu d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Antoni Gaudí,12. 
La documentació de referència aporta: 

- Memòria 
- Plànols d’emplaçament, plantes, façanes i seccions. 
- Plànols d’estructura. 

 
Es constata que respecte del projecte que té llicència concedida, s’ha 
modificat: 

1.-Pel que fa la implantació de l’habitatge a la parcel·la: 
S’actualitza el límit del solar amb la parcel·la veïna, en el llindar Nord-
est. La separació al llindar Nord-est es medeix des de el límit del solar 
en aquets punt, que es situa a 40cm de la cara exterior del mur de 
contenció existent entre ambdues parcel·les. L’habitatge respecta els 
3m de separacions a carrer i a llindars. 
Es fa una plataforma única de jardí a la cota 99.93. S’adapta la 
topografia a la normativa urbanística municipal, per tal que les 
plataformes d’anivellació en interior de parcel·la no ultrapassin uns 
talussos ideals de pendent 1:3. Es crea un pati anglès a la façana nord. 
S’ajusten les cotes de les plantes. L’habitatge es manté dins l’alçada 
reguladora màxima permesa.  
2.-Pel que fa l’aparcament: 
S’estudia i es justifica el pendent de la rampa d’accés al garatge. 
Tractant-se d’un habitatge unifamiliar i no plurifamiliar amb possible 
llicència d’activitats i donades les característiques de la parcel·la, es 
resol la rampa amb una longitud de 3,24m i un pendent del 18,8%.  
3.-Pel que fa a la distribució interior: 

Es modifica l’espai de la cuina a la planta baixa i la ubicació d’un 
dormitori a la planta primera. 

 Pel que fa a la estructura: 
S’aporten plànols i nous càlculs. 
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Per tot l’exposat s’informa favorablement la documentació 

aportada.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 20 de novembre  
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la documentació presentada pel 
senyor Guillem González Segura, en nom i representació de BASEDOS professional 
d’arquitectura SLP, referida a la llicència municipal d’obres majors per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí, 12, de Canet de Mar, s’emet informe a 
partir dels següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 4.12.2013, adopta l’acord de concessió de 
llicència d’obres majors al senyor MAVP per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Antoni Gaudí, 12, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu 
de l’arquitecte Pere Guillén i Cortés (Visat 2013008503, de 30.07.2013). 
 
II.- El senyor Guillem González Segura, en nom i representació de BASEDOS professional 
d’arquitectura SLP, presenta, en data 02.10.2014 (registre núm. 4798), modificacions al 
projecte executiu. 
 
III.- L’arquitecta municipal emet, en data 17.11.2014, informe favorable sobre la 
documentació aportada. 
 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.-  L’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regula l’execució i les variacions dels 
projectes d’obres, de la manera següent: 
 
 (...) 
 

2. Si durant l’execució de l’obra o la instal·lació fos necessari introduir alguna 
variació en el projecte, s’haurà de distingir si les modificacions són substancials o 
si es tracta de variacions de detall, sense que en cap cas puguin afectar l’ús o la 
destinació projectats. 

 
3. Si les modificacions són substancials cal sol·licitar una nova llicència, amb els 
mateixos requisits que per a l’atorgament. A aquest efecte, es consideren 
variacions substancials les actuacions incloses a l’article 75.2 d’aquest Reglament 
i les que defineixi la normativa urbanística i d’altra de caràcter local. 

 
4. Si es tracta de modificacions de detall, i les ordenances ho preveuen, el titular 
de la llicència ha de posar-ho en coneixement de l’òrgan que la va atorgar, als 
efectes que estableixen els articles 96 i 97 d’aquest Reglament, i ha de declarar 
sota la seva responsabilitat que les variacions introduïdes s’adeqüen a la 
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normativa urbanística, circumstància que s’ha de justificar mitjançant una 
certificació del tècnic director de les obres. 

 
SEGON.- L’article 26 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, preveu que per a l’execució de les variacions 
del projecte autoritzat que impliquin modificacions substancials s’haurà de sol·licitar 
l’oportuna llicència d’ampliació i/o modificació amb els mateixos requisits exigits a la 
sol·licitud de llicència inicial. 
 
L’apartat 2n del mateix article defineix què entenem per modificacions substancials: 
 

2. A aquests efectes s’entenen substancials les modificacions relatives a volums, 
serveis comuns, nombre d’habitatges o locals i usos previstos. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
Atès que les modificacions de projecte executiu no es consideren de caràcter substancial, 
d’acord amb la definició que en fa l’article 26.2 de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, i vist l’informe favorable de 
l’arquitecta municipal, s’informa favorablement la documentació presentada.” 
 
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: 
 
ÚNIC.- Aprovar les modificacions del projecte executiu referida a la llicència 
municipal d’obres majors concedida al senyor MAVP, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí número 12, presentat per 
l’arquitecte Guillem Gonzàlez en representació de BASEDOS professional 
d’arquitectura S.L.P.. 
  
 
12.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 10 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1521 10/11/2014 Incoació ordre d’execució c/ Josep Baró, XX  
1522 10/11/2014 Incoació sancionador de civismes a Sr. MHP  
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1523 10/11/2014 Incoació sancionador de civismes al Sr. J B  
1524 10/11/2014 Incoació expedient trànsit  
1525 10/11/2014 Imposició sanció persones físiques  
1526 10/11/2014 Incoació ordre d’execució c/ Ampl,e,XX  
1527 11/11/2014 Canvi de nom de la botiga de congelats de la 

Riera Gavarra, 58 
 

1528 11/11/2014 Incoació responsabilitat patrimonial Sr. A.S.V  
1529 11/11/2014 Activitats Cop de Rock  
1530 11/11/2014 Incoació ordre d’execució c/ Del mar, XX  
1531 11/11/2014 Incoació expedient contractació obres Odèon  
1532 11/11/2014 Contractació servei de poda i recollida de restes 

vegetals 
 

1533 11/11/2014 Autorització Centre d' Estudis Domènech i 
Montaner - CEDIM- 22 novembre - envelat. 

 

1534 11/11/2014 Modificació condicions contractuals Sr. J.C.R.  
1535 12/11/2014 Advertiment de multes coercitives - c/ Abell baix, 

XX cantonada Abell baix, XX 
 

1536 12/11/2014 Incoació expedient sancionador de civisme al Sr. 
M. O.S 

 

1537 12/11/2014 Incoació sancionador de civisme al SR. D.L.D  
1538 12/11/2014 Ordre urgent actuació brigada - Ronda Doctor 

Anglès, 68 ( Can Gavarró) 
 

1539 13/11/2014 Autorització terrassa d'hivern Bar Moncho  
1540 13/11/2014 Canvi nom bar Rda. Dr. Anglès, 36  
1541 13/11/2014 Adjudicació directa tractor brigada obres i serveis 

a Gaspar Elías Maberto 
 

1542 13/11/2014 Despeses setmanals  
1543 14/11/2014 Autorització terrassa hivern Cal Tibu  
1544 14/11/2014 Autorització terrassa hivern quiosc plaça 

Universitat 
 

1545 14/11/2014 Instal·lació xurreria plaça 11 de Setembre  
1546 14/11/2014 Despeses Ironman Barcelona  

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.59 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
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