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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 DE JULIOL DE 2015 

 

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: 8.30 hores 
Hora que acaba: 12 hores 
Lloc: Sala de Plens 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de la acta de la sessió ordinària de les Juntes de 

Govern Local de data 23.06.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Execució sentència núm. 101/15, del jutjat contenciós administratiu núm. 12 de 

Barcelona. 
4) Relació de despeses 
5) Concessió llicència d’obres per a la rehabilitació estructural parcial i reforma 

interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera de la Torre xx 
6) Comunicació de primera ocupació de les obres d’ampliació d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pau, xx 
7) Aprovació d’ajuts socials puntuals 
8) Relació de decrets des del dia 18 al 22 de maig de 2015 ( Del nº 601 al nº670) 
9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23.06.15 
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Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 23 de juny de 2015 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 se n’acorda l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Decret de 22 de juny de 2015 de la Secretària del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 8 de Barcelona, en el RCA 10/2014 –B interposat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar contra SOREA, SA (demanda de lesivitat), pel qual 
s’estima parcialment la oposició al complement de l’expedient administratiu en el 
sentit acceptat per l’Administració. 
 
Se’n dóna compte 
 
2.2.- Providència de 26 de juny de 2015 del Jutge del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 8 de Barcelona, en el RCA 413/2013 E, interposat per Visoren 
Renta, SL, contra l’Ajuntament pel qual es rep a prova el recurs i s’admeten les 
proves proposades per l’Ajuntament i s’admeten parcialment les proposades per 
l’empresa. 
 
Se’n dóna compte 
 
2.3.- Diligència d’Ordenació, de 16 de juny de 2015, de la Secretària Judicial del 
Jutjat del contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona, en el RCA 212/2009-1A 
interposat per Valeri Consultors Associats, SL requerint per disposar l’execució de 
la Sentència núm. 101/2015, de 12 de maig de 2015. 
 
Se’n dóna compte i en unitat d’acte, s’aprova el punt tercer de l’ordre del dia en 
execució de l’esmentada sentència. 
 
2.4.- Sentència dictada pel Jutjat del contenciós administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el RCA 427/20109, interposat per CONSTRUCCIONES SOLIUS, 
SA contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en data 4 de juny de 2009, que 
confirma l’acte administratiu impugnat. 
 
Se’n dona compte i s’acorda encarregar a la lletrada Isabel Miró Gero la defensa 
municipal en la oposició del recurs d’apel·lació interposat davant el TSJ de 
Catalunya per part de l’empresa, i així mateix, s’acorda encarregar la 
representació municipal al Procurador Javier Manjarín Albert. 
 
3.-  EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 101/15, DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2009, va 
acordar: 
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PRIMER.- Estimar en part les al·legacions formulades per Valeri Consultors 
Associats, SRL, en el sentit de rectificar l’import corresponent a la indemnització 
que haurà de satisfer a l’Administració per l’increment de despeses i afectacions 
econòmiques  conseqüència de la paralització de les obres entre el març i juny de 
2007, fixant-lo, de conformitat amb l’informe emès en data 10 de febrer de 2008 pel 
Sr. Joaquim Ginesta i Rey, en 31.580,69 €. 
 
SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions formulades per Valeri Consultors 
Associats, SRL, en base al contingut dels informes de secretaria de març de 2009, 
i de LGAI TC, SA, de 6.3.09, els quals s’han transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 
TERCER.-  Requerir a Valeri Consultors Associats, SRL, per tal que en els 
terminis establerts a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària els quals se li concretaran en la corresponent notificació, efectuï el 
pagament en període voluntari de la quantitat de 31.580,69 € a les arques 
municipals, en concepte d’indemnització per l’increment de despeses i afectacions 
econòmiques conseqüència de la paralització de les obres  de rehabilitació de 
l’edifici Odèon 1a fase 1r lot, entre el març i juny de 2007. 

 
Atès que contra l’anterior acord, Valeri Consultors Associats, SL, va interposar el 
recurs contenciós administratiu núm. 212/2009, secció 1A, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, tot demanant-ne la declaració de 
nul·litat de ple dret. 
 
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en data 12 de 
maig de 2015, ha dictat la sentència núm. 101/15, en la que es disposa estimar el 
recurs contenciós administratiu interposat per Valeri Consultors Associats, SL, tot  
declarant l’anul·lació de l’acord impugnat. 
 
Atès que segons disposa l’art. 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, les parts estan obligades a complir les 
sentències en la forma i termes que en aquestes es consignin, de conformitat amb 
la proposta d’Alcaldia s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Executar la sentència núm. 101/15, de 12 de maig, emesa pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona i, en la seva virtut, anul·lar l’acord 
pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2009, pel que 
es requeria a Valeri Consultors Associats, SL, per tal que efectués el pagament de 
la quantitat de 31.580,69 € a les arques municipals, en concepte d’indemnització 
per l’increment de despeses i afectacions econòmiques conseqüència de la 
paralització de les obres  de rehabilitació de l’edifici Odèon 1a fase 1r lot, entre el 
març i juny de 2007. 
 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat i al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, per tal que en prengui coneixement. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES D’1 DE JULIOL DE 2015 
 
Vista la relació de despeses de data 1de juliol de 2015, de l’Ajuntament per import 
de 57.569,67 €, corresponent a la relació F/2015/22. 
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Vista la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet  per import de 6.327,19 € 
corresponent a la relació F/2015/6 de data 1 de juliol de 2015. 
 
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 
2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de juliol de 2015, per import 
de  57.569,67 €, corresponent a la relació  F/2015/22  de l’Ajuntament . 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2015/6 de data 1 de juliol de 2015 
del’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 6.327,19 €.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
5.- CONCESSIÓ LLICENCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIO 
ESTRUCTURAL PARCIAL I REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LA RIERA DE LA TORRE xx. 
 
Vista la instància presentada per la senyora LCA, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la rehabilitació 
estructural parcial i reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la 
Riera de la Torre número xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 19 de maig de 2015, el contingut del 
qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta escrit justificatiu acompanyat d’una foto de la font del pati i 
un plànol on s’indica la ubicació de les xemeneies justificant els següents punts que 
havien estat esmenats en informe anterior: 
  
1. La façana es pintarà del mateix color de les edificacions veïnes. 
2. A la reixa del portal d’entrada s’hi realitzaran treballs de manteniment sense 

alterar la configuració actual ni els materials i acabats. 
3. No es preveu cap actuació a la font del pati perquè es troba en bon estat de 

conservació. 
4. Les aigües pluvials aniran directament a carrer per sota vorera i amb la 

col·locació d’una planxa metàl·lica que eviti el trencament de la mateixa. 
5. Es defineix la ubicació de les xemeneies en plànol adjunt. 

 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada. 
Tot el que s’informa als efectes oportuns.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de juny, 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 14.04.2015 i 04.06.2015 per la senyora LCA 
per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la rehabilitació estructural 
parcial i reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera de la 
Torre, 18, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per 
l’arquitecta Neus Fornaguera i Solà (Visat: 2015002073, de data 01.04.2015), 
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 
ordenancesmunicipals, 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 
municipal en data 16.06.2015. 
 
QUART.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B092), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 19.05.2015.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa l’article 
16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de 
protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
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3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors 
de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
CINQUÈ.- 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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicènciad’obres a la senyora LCA per a la rehabilitació 
estructural parcial i reforma interior d’unhabitatge unifamiliar entre mitgeres a la 
Riera de la Torre número xx, d’acord al projectebàsic i executiu de 
l’arquitectaNeusFornaguera i Solà, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat.  
 
SEGON.-Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de l’impost s/construccions per un import de mil sisc-
entes vint euros ambdinoucèntims (1.620,19 €) i per taxesurbanístiques la quantitat 
de tres-centestrenta-tres euros ambnoranta-noucèntims (333,99 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’handipositat les 
fiancesdelsvalorsurbanístics en risc per import de vuit-cents deu euros 
ambquaranta-cinc cèntims (810,45 €) i la fiançadelsresidus de construcció per un 
import de cent cinquanta euros (150,00 €). Aquestesfiances es retornaran amb la 
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comunicació de primera ocupacióprèvia informe delstècnicsmunicipals i el certificat 
de residusemès per un centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 
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6.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER SANT PAU, 
xx 
  
Vista la instància presentada pel senyor JC, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres d’ampliació 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pau número xx. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 17 de gener de 2015, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a les obres d’ampliació efectuades al terrat de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pau, xx, s’ha constatat el 
següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 34/2015. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.”  

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 22 de juny de 2015, el 
contingut del qual és: 
 

“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor JC Andreu en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres d’ampliació 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pau, xx, de Canet de Mar, 
s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 03.03.2015 (registre d’entrada 1497), el senyor JCA sol·licita llicència 
d’obres majors per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Sant Pau, xx, amb afectació d’estructura. La llicència és concedida en virtut del 
Decret núm. 369/2015, de 2 d’abril, de l’Alcaldia. 
 
II.- Mitjançant escrit de data 27.05.2015, registrat d’entrada amb el número 3632, el 
senyor JCA comunica la primera ocupació de les obres portades a terme. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
17.06.2015, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 34/2015) i que 
els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, 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 (TRLUC), 
emetre el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
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- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el 
DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU, 
resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la 
certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del 
fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en 
condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de l’ampliació d’un habitatge unifamiliar, amb afectació a 
l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en cas 
de comunicacions: 
 
97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la comunicació, 
l'administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació 
comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb 
la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el titular de 
les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 

a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o 
 

b) Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de les 
obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, 
l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que estableixen els 
articles 75 i següents d'aquest Reglament. 

 
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat suspèn el 
còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 17.06.2015, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 34/2015).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, 
en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el 
següent:  
 
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. 
743/2015, de 19 de juny. 
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Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant 
informa favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que l’adopciód’aquestacordéscompetènciad’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacionsefectuades per l’AlcaldiamitjançantDecret 
núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
VIST el que disposenelsarticles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 
d’agostpelquals’aprova el Text Refós de la Lleid’Urbanisme, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitatambtot el que s’haexposat i vistos els informes tècnic i jurídic, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicacióprèvia de la primera 
ocupació de les obres d’ampliaciód’unhabitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrerSant Pau número xx, sol.licitadapelsenyor JCA, senseperjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.-Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros 
ambquaranta-sis cèntims (300,46 €). 
 
TERCER.-Disposar la devolució de les fiançesdipositades en data 3 de març de 
2015, delsvalorsurbanístics en risc per un import de dos-cents trenta-nou euros 
ambvuitantacèntims (239,80 €) i delsresidus de construcció la quantitat de cent 
cinquanta euros (150,00 €). 
 
7.- APROVACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació d’ajuts socials puntuals número BSGG/01/2015 de data 26 de juny 
de 2015, de l’Ajuntament per import de 2.919,31 €. 
 
Vist que la tècnica de referència ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, en cada cas, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 
de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions. 
 
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 
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Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidora delegada de Benestar Social i gent gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/01/2015, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

BENEFICIARI concepte import 
NGA despeses habitatge - reparacions 275,00 
RCP activitats d'estiu 213,60 

DC 
despeses habitatge - subministraments - 
AIGUA 490,71 

SPS activitats d'estiu 170,00 
FVP activitats d'estiu 140,00 
SE activitats d'estiu 190,00 
DB  activitats d'estiu 380,00 
NFC activitats d'estiu 190,00 
PEP activitats d'estiu 230,00 
G-PAP activitats d'estiu 140,00 
AVA activitats d'estiu 420,00 
JP altres 80,00 

2.919,31 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 18 AL 22 DE MAIG DE 2015 
  
Núm. Data Resum 
602 18/05/2015 Contractació servei castell de focs sant Pere 2015 
603 18/05/2015 Contractació concert Ebri Knight per a la Festa Jove 
604 18/05/2015 Aprovació Triennis Sra. APP 
605 18/05/2015 Aprovació triennis Sr. PGG 
606 18/05/2015 Aprovació triennis Sra. CCS 
607 18/05/2015 Resolució sancionador de civisme Sr. DL DD 
608 18/05/2015 Resolució sancionadora de civisme Sr. DL DD 
609 18/05/2015 Anul·lació baixa d'ofici 
610 18/05/2015 Justificació resta Càrites Parroquial 
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Núm. Data Resum 
611 18/05/2015 contractació concert i ball de sant Pere 
612 18/05/2015 Resta subvenció Sàlvia 
613 18/05/2015 Subvenció Creu Roja aliments 
614 18/05/2015 Creu Roja voluntariat 
615 18/05/2015 Resta subvenció Gats 
616 18/05/2015 Anul·lacióbaixa d'ofici 
617 18/05/2015 Contractació sardanes dia de sant Pere 
618 18/05/2015 Resolució sancionadora de civisme a la Sra. J.P.B 
619 18/05/2015 Resolució sancionadora de civisme a la Sra. E. K 
620 18/05/2015 Sol·licitud subvenció llard d'infants curs 2014/2015 
621 18/05/2015 Autorització acte 22 de maig Institut Comediants 
622 19/05/2015 Contractació Toni Albà, SL Festa Major sant Pere 2015 
623 19/05/2015 Subvenció Gats 2015 
624 19/05/2015 Resta Subvenció Centre Parroquial 
625 19/05/2015 Resta subvenció Esports 
626 19/05/2015 Subvenció nominativa Plaça Mercat 
627 19/05/2015 Liquidació contractes personal Plans Ocupacionals 
628 19/05/2015 Modificació de crèdit per transferències 
629 19/05/2015 Devolució cobrament Sr. M. M. G 
630 19/05/2015 Autorització envelat entitat Penya Barcelonista 
631 19/05/2015 contractació subministrament tractor brigada 
632 19/05/2015 Estimació recurs Sr. J.V.M 
633 19/05/2015 Resta subvenció reis 
634 19/05/2015 Resta subvenció Associació Veïns Maresme 
635 19/05/2015 Reconeixement serveis prestats i triennis Sr. I.S.M. 
636 19/05/2015 Pernoctació masoveria Esplai La Fera 
637 19/05/2015 Autorització ús Masoveria Sra.: I. D 
638 19/05/2015 Autorització activitats Pl. Universitat Fanàtic 
639 19/05/2015 Autorització ús Masoveria Fundació Cançó 
640 20/05/2015 Llicència gos perillós 
641 20/05/2015 Resta subvenció Trisport 
642 20/05/2015 Llicència d'animal perillós 
643 20/05/2015 Desistiment responsabilitat patrimonial MERM 
644 20/05/2015 Incoació expedient sancionador residus comercials bar 

Diamond 
645 20/05/2015 Alta parada mercat municipal Sra. M.M 
646 21/05/2015 Aprovació bases Fira canet Rock 
647 21/05/2015 Aprovació bases Fira Mercat Modernista 
648 21/05/2015 Adjudicació guingueta, gandules i consignes a Les Llunes 

Platja, SL 
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Núm. Data Resum 
649 22/05/2015 Adjudicació guingueta número 4 
650 22/05/2015 Modificació de crèdit 28/2015 
651 22/05/2015 Subvencions nominatives 2015 
652 22/05/2015 Aprovació pla vacances 2015 
653 22/05/2015 Incoació expedient de la legalitat urbanística a la parcel.la 10 

polígon 1 de la rústica 
654 22/05/2015 Resolució expedient ordre d'execució pacel.la núm 20 sector 

industrial 
655 22/05/2015 Anul·lació baixa d'ofici 
656 22/05/2015 Adjudicació contracte prevenció de riscos i vigilància de la salut 
657 22/05/2015 Contractació assegurança responsabilitat autoritats i personal al 

servei de les administracions públiques 
658 22/05/2015 Contractació subministrament i instal·lació armaris compactes 

Arxiu municipal 
659 22/05/2015 Liquidació de pressupost 
660 22/05/2015 Amortització extraordinària 
661 22/05/2015 Devolució fiança de la terrassa del Frankfurt c/ Verge de la 

Mercè, 6 
662 22/05/2015 Devolució fiança del bar c/ Vall, xx 
663 22/05/2015 Autorització festa del quiosc de la plaça Universitat al 27 de juny 
664 22/05/2015 Manament a pagament a justificar despeses pubillatge 
665 22/05/2015 Reservat 
666 22/05/2015 Anul.lat 
667 22/05/2015 Reservat 
668 22/05/2015 Incoació expedient trànsit del 22/05/2015 
669 22/05/2015 Imposició sancions persones físiques 
670 22/05/2015 Aprovació serveis extraordinaris mes de maig 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 12.00 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
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