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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 DE MAIG DE 2016 
 
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: 9.00 hores 
Hora que acaba: 11.10 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’ actes de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 04.05.16 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de Cant de Mar en el marc 

del Pla “Xarxa de Govern Local 2016-2019” mitjans les meses de concertació 
5) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar, 

l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar, en el marc de les 
polítiques de teixit productiu del catàleg del serveis 2016 de la Xarxa de 
Governs Locals 20156-2019 

6) Devolució garantia definitiva dipositada per l’execució del contracte d0iobres 
d’urbanització de la Riera Gavarra 

7) Concessió de llicències d’obres al Sr. J.M.R.G, per a la construcció d’una 
piscina al carrer Antoni Gaudí, XX 

8) Concessió de llicència d’obrer menors al Sr. J.M. S.C, per l’arranjament de la 
tribuna de façana de l’edifici ubicat a al carrer Vall, XX. 

9) Donar compte de la relació de decrets del 11 al 22 d’abril de 2016 ( núm. 318 
al núm. 335) 

10) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA  04.05.16 
 
Vistes i trobades conforma les actes de les sessions de les Juntes de Govern Local 
ordinàries del dia 20 d’abril de 2016 i del dia 4 de maig de 2016 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.- Escrit de comunicació d’admissió a tràmit del recurs ordinari 132/2016 C del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, presentat per SOREA, 
SA, per tal que l’Ajuntament disposi la remissió de l’expedient administratiu en el 
termini de vint dies. 
 
L’Ajuntament acorda comparèixer i nomenar com a advocat el senyor FJR i com a 
procurador el senyor FJMA. 
 
2.2.- Escrit de comunicació del gabinet d’advocats Aulés Advocats sobre el 
nomenament de procurador en la demanda presentada per Mapfre Seguros de 
Empresas contra la Fundació Els Garrofers, que serà el senyor Manel Oliva Vega. 
També informen que la demanda es troba al Jutjat de Primera Instància d’Arenys 
de Mar, per tal de dictar el decret d’admissió. 
 
Es dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’ordenació del lletrat de l’Administració de Justícia, el senyor José 
Ignacio Aguilar Ribot, del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, 
mitjançant la qual l’Ajuntament s’ha de manifestar en el recurs ordinari 344/2015 
presentat per Suara Serveis, SCCL contra l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Es dóna compte i l’Ajuntament no s’oposa a la sol·licitud de suspensió del 
procediment. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/17/2016 de data 6 de maig de 2016 
per import de 1.401,54 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, 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 2016. 
 



S/sd 

3 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/17/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

085 I.M.G. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 31,38 

086 I.M.G. despeses habitatge - subministraments - LLUM 105,41 

087 M.G.P. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 330,00 

088 M.G.R. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 359,75 

089 J.R.M. allotjament urgències/pensió 250,00 

090 N.R.B. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 325,00 

  
Import total relació BSGG/17/2016 1.401,54 

 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que 
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori). 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019” MITJANÇANT LES MESES DE 
CONCERTACIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE DIA A CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 
2016, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar la memòria i la sol·licitud d’un ajut a la Diputació de 
Barcelona dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016/2019, a través de les meses de concertació, per a la creació d’un 
centre de dia per tal de fer front a la demanda actual del municipi de Canet 
de Mar, mitjançant la restauració d’un edifici propietat de l’Ajuntament 
actualment en desús, obra que té un import de 570.000 euros, IVA inclòs, 
dels quals l’Ajuntament de Canet de Mar n’aportarà la quantitat de 45.000 
euros. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SEGON.- Sol·licitar aquest ajut a través del Portal de tràmits dels ens locals 
de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
Atès que en data 21 de març de 2016, la senyora alcaldessa va signar la 
sol·licitud d’aquest ajut a la plataforma concert@ de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que en data 4 de maig de 2016 es va comunicar a l’Ajuntament de Canet de 
Mar que s’havia desestimat aquesta sol·licitud d’ajut per part de la Diputació de 
Barcelona, amb el motiu següent: 
 

Revisada la documentació de sol·licitud de meses, s’aprecia l’existència del 
defecte que s’indica a continuació: a la sol·licitud i a la memòria consta com 
a àmbit de cooperació “Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica”. En tractar-se d’un nou centre de dia, l’àmbit 
correcte seria: Nova inversió. Per tal de modificar l’àmbit de cooperació a la 
sol·licitud heu de trametre una nova petició. 

 
De conformitat amb la proposta d’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la fitxa d’aquest ajut sol·licitat a les meses 
de concertació, que requereix la Diputació de Barcelona. Això és, 
 
On posa: 
 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica 
 
Ha de dir: 
 
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
 
SEGON.- Trametre una nova petició d’aquest ajut a través del Portal de tràmits 
dels ens locals de la Seu Electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, L’AJUNTAMENT DE CALELLA I L’AJUNTAMENT DE PINEDA 
DE MAR EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT A L’ACTUACIÓ 
EMMARCADA DINS DEL RECURS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) I DENOMINADA ‘CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CANET DE MAR, CALELLA I PINEDA DE MAR, 2016. 
ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA’ 
 
Atès que el món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la 
promoció econòmica del territori, malgrat que el seu paper no hagi estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en 
la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb 
recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries tant en la finalitat 
com en la temporalitat. 
 
Atès que, com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos 
aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient 
amb un impacte clarament millorable i ha estat superat per les circumstàncies i els 
canvis en els models econòmics. 
 
Atès que l’àmbit local continua sent, per molts motius, l’àmbit de referència idoni 
per a la prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així 
com per a l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la 
qualitat de vida dels seus habitants. 
 
Atès que, d’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar 
sent dos dels pilars en els quals es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i les empreses. 
 
Atès que es fa imprescindible posar el focus d’atenció de la prestació dels serveis en 
el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o l’empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques efectuades. 
 
Atès que, tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i 
les empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de 
serveis ofert pels ajuntaments, que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Atès que tenint en compte la problemàtica no resolta amb relació al finançament del 
món local, i per tant, davant l’escassedat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això que 
es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats serveis, 
cercant la racionalitat territorial i sent la supramunicipalitat una de les eines que ho 
ha de permetre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar disposen de centres locals de serveis a les empreses (en endavant, 
CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació i consolidació a 
les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Atès que tots tres CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi 
estan interessats en el fet que les persones emprenedores i les empreses del seu 
municipi puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves 
necessitats.  
 
Atès que en el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, i Pineda de Mar formularan sol·licitud al Catàleg de Serveis 
2016 d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport integral a 
l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques de Teixit 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). L'ens gestor 
serà l’Ajuntament de Canet de Mar i els ens executors seran l’Ajuntament de Calella 
i l’Ajuntament de Pineda de Mar, essent l'objecte d'aquest conveni la regulació de 
les relacions que s'establiran entre els tres ajuntaments en la gestió, l’execució i la 
justificació tècnica i econòmica d'aquesta subvenció. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la tècnica municipal d’Autoempresa, de 
data 9 de maig de 2016, el qual es transcriu a continuació: 

 
Mariola Dempere Domínguez, tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’aprovació de la signatura del 
conveni de col·laboració per a la gestió del projecte “Centres Locals de 
Serveis a les Empreses (CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 
2016. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria”, emeto el 
següent 
 
INFORME 
 
Atès que el món local representa un dels principals agents en la promoció 
econòmica del territori, i que, amb independència de les competències 
obligatòries reconegudes per la normativa en cada moment, els ajuntaments 
han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones 
emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament 
condicionats per convocatòries tant en la seva finalitat com temporalitat. 
 
Tenint en compte que és imprescindible posar en el focus d’atenció de la 
prestació dels serveis en el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora 
o empresa, amb l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades, i 
que l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert 
pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Donat que la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos 
dels pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses, i, donada la problemàtica no resolta en relació al 
finançament del món local i l’escassetat de recursos, és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot 
això que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de 
determinats serveis, cercant la racionalitat territorial i sent la supra 
municipalitat una de les eines que ho ha de permetre. 
Atès que Diputació de Barcelona, el passat mes de desembre de 2015, i a 
través del Catàleg de Serveis 2016, va obrir convocatòria per sol·licitar ajut 
econòmic de suport als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), els 
destinataris dels quals podien ser els ajuntaments o agrupació d’ajuntaments 
sempre que complissin amb els següents requisits: 
 
- tenir un CLSE catalogat en el Cens de CLSE 2015,  
- l’estructura mínima equivalent del CLSE havia de ser d’un tècnic/a A1 o A2 a 
temps complet durant tot l’any, 
- l’àmbit territorial d’actuació havia d’incloure una població potencialment 
emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 persones i un número 
d’empreses igual o superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, 
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Vist que la finalitat d'aquest ajut era adient per l'acompliment dels objectius 
que es volen assolir des del servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament 
de Canet de Mar i que els plans de treball del Servei de Promoció Econòmica 
de l'Ajuntament de Canet de Mar i els serveis de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Calella i de l'Ajuntament de Pineda de Mar eren compatibles 
i complementaris. 
 
Atès que els ajuntament de Canet de Mar, de Calella i de Pineda de Mar tenien 
voluntat de sol·licitar l’ajut econòmic, però que, complint amb els dos primers 
requisits, no complien amb el tercer referent a l’àmbit territorial d’actuació, 
van acordar sol·licitar l’ajut econòmic de forma conjunta per poder complir 
amb tots els requisits i poder optar així a sol·licitar l’esmentat ajut econòmic. 
La sol·licitud conjunta d’aquest ajut va ser aprovada per decret per cada un 
dels ajuntaments, aprovant-se per part de l’ajuntament de Canet amb data 27 
de gener de 2016. 
 
Atès que l’ajuntament de Canet de Mar va assumir el lideratge en la gestió de 
la sol·licitud, repartiment i justificació de l’ajut econòmic, va presentar tota la 
documentació de dita sol·licitud dintre del termini establert, i va elaborar un 
conveni per tal de regular, per una banda, les relacions de col·laboració entre 
els tres ajuntaments en el marc de la subvenció sol·licitada a Diputació de 
Barcelona per a l'actuació ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de 
Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport integral a 
l’empresa i l’emprenedoria’, i per una altra, el treball conjunt i consensuat per 
detectar necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per 
assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en 
conseqüència, millorar la qualitat del servei d'assessorament a l’emprenedoria, 
augmentar la viabilitat i qualitat de les empreses assessorades per fomentar la 
participació en la millora de l'economia. 
 
Exposo que des de l’Àrea de Promoció Econòmica considerem important 
signar el conveni de col·laboració entre els tres ajuntaments – Canet de 
Mar, Calella i Pineda de Mar- per tal de formalitzar i regular els aspectes 
esmentats i poder dur a terme el Pla de Treball exposat per cada 
ajuntament dintre de l'actuació ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport 
integral a l’empresa i l’emprenedoria’, per la qual s’ha sol·licitat la subvenció a 
Diputació.   
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 9 de maig de 
2016. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració, que es transcriu a continuació: 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR, L’AJUNTAMENT DE CALELLA I L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE 
MAR EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT A 
L’ACTUACIÓ EMMARCADA DINS DEL RECURS CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) I DENOMINADA ‘CENTRES LOCALS 
DE SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) DE CANET DE MAR, CALELLA I 
PINEDA DE MAR, 2016. ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA 
I L’EMPRENEDORIA’. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, 
Sra. Blanca Arbell i Brugarola.  
 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Candini i Puig.  
 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per l'Il·lustríssim Alcalde, Sr. 
Xavier Amor i Martín.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la 
promoció econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
 
Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i 
rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, 
tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament condicionants per 
convocatòries tant en la seva finalitat com temporalitat. 
 
Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests 
serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament 
ineficient i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les 
circumstàncies i els canvis en els models econòmics. 
 
II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per 
la prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així 
com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la 
qualitat de vida dels seus habitants. 
 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent 
dos dels pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses. 
 
III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis 
en el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb 
l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
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Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i 
empreses ha d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de 
serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major dimensió i 
especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món 
local, i per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot 
això que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de 
determinats serveis, cercant la racionalitat territorial i sent la 
supramunicipalitat una de les eines que ho ha de permetre. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament 
de Pineda de Mar disposen de Centres Locals de Serveis a les Empreses (en 
endavant, CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació 
i consolidació a les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu 
municipi. 
 
Tots tres CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi 
estan interessats en que les persones emprenedores i empreses del seu 
municipi puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves 
necessitats.  
 
V. En el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els Ajuntaments de 
Canet de Mar, Calella, i Pineda de Mar formularan sol·licitud al Catàleg de 
Serveis 2016 d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a 
les Empreses (CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i 
suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de 
Polítiques de Teixit Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE). L'ens gestor serà l’Ajuntament de Canet de Mar i els ens executors 
seran l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar, essent l'objecte 
d'aquest conveni la regulació de les relacions que s'establiran entre els tres 
ajuntaments en la gestió, execució i justificació tècnica i econòmica d'aquesta 
subvenció. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar per a la prestació de serveis a persones emprenedores i 
empreses, en el marc de la subvenció que se sol·licitarà a la Diputació de 
Barcelona per a l'actuació ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de 
Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport integral a 
l’empresa i l’emprenedoria’. 
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A través d'aquest conveni es vol regular el treball conjunt i consensuat per 
detectar necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per 
assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en 
conseqüència, millorar la qualitat del servei d'assessorament a l’emprenedoria, 
augmentar la viabilitat i qualitat de les empreses assessorades per fomentar la 
participació en la millora de l'economia. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es 
prestin als CLSE de Calella i Pineda de Mar a les persones emprenedores i 
empreses dels municipis de Calella i Pineda de Mar i incorporarà com a àmbit 
territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Calella prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als 
CLSE de Canet de Mar i Pineda de Mar a les persones emprenedores i 
empreses dels municipis de Canet de Mar i Pineda de Mar i incorporarà com a 
àmbit territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests 
municipis. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es 
prestin als CLSE de Calella i Canet de Mar a les persones emprenedores i 
empreses dels municipis de Calella i Canet de Mar i incorporarà com a àmbit 
territorial de les seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
Totes les parts conveniades difondran entre els habitants i empreses del seu 
municipi les activitats del CLSE que es presten des dels CLSE de Calella, Canet 
de Mar i Pineda de Mar, respectivament, i derivaran els potencials usuaris 
d’aquestes activitats, comprometent-se a no duplicar cap dels serveis o 
activitats existents. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar és qui té la capacitat de decisió en relació a la 
planificació, organització i realització de tots els serveis i activitats del CLSE, 
sens detriment de les propostes o suggeriments que pugui realitzar des del 
CLSE de  l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
TERCER.- Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, un representant de 
cada entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les tres 
entitats i, com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració corresponent del 
conveni de col·laboració així com per abordar qualsevol qüestió que es 
consideri d’interès per al seu desenvolupament. 
 
QUART.- Aportació econòmica. Repercussió econòmica de la 
subvenció rebuda i criteris per a la justificació tècnica i econòmica. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en cas d’atorgament de subvenció, i actuant 
com a ens gestor de la subvenció, rebrà l’import de la subvenció atorgada per 
part de la Diputació de Barcelona. 
 



S/sd 

11 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà els percentatges del 33,33% de 
l’import atorgat anual per al finançament del CLSE de l’Ajuntament de Calella i 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, respectivament. 
 
Aquestes quantitats podran ser ajustades, si les parts ho acorden, en funció 
del pla d’activitats del CLSE i/o de la liquidació pressupostària del mateix. 
 
Tal i com preveu l'article 17 del règim regulador del Catàleg de Serveis de 
l'any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019,  
 
- l’Ajuntament de Canet de Mar presentarà el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. En la documentació 
justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor 
(Ajuntament de Calella i Ajuntament de Pineda de Mar), certificades. 

- l'Ajuntament de Canet de Mar, com a ens gestor, adquireix el compromís 
de transferir  als ens executors (Ajuntament de Calella i Ajuntament de 
Pineda de Mar) la seva part de l'aportació de la Diputació en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des que la Diputació faci efectiu el 
pagament. 

 
CINQUÈ.- Vigència. 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té vigència fins a la 
data d’acceptació de la justificació tècnica i econòmica del projecte per part 
de Diputació de Barcelona.  
 
SISÈ.- Dades de caràcter personal i confidencialitat. 
 
Totes les parts conveniades s’obliguen, en relació a les dades o informacions 
de caràcter personal de les persones emprenedores i empreses participants 
en els diferents serveis i activitats, a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, en especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones 
emprenedores i empreses participants en els diferents serveis i activitats 
seran tractades confidencialment per les parts conveniades. 
 
SETÈ.- Resolució. 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
 

- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes 

objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el 

compliment de les seves previsions. 
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- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 
interessades. 

- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
VUITÈ.- Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, 
per les presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels 
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya així com pels 
articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
NOVÈ.- Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que 
puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts 
i si fos necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa que corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present 
conveni, per duplicat en el lloc i data que tot seguit s’assenyalen. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar pels ajuntaments de Canet 
de Mar, Calella i Pineda de Mar que s’ha transcrit en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
6.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER A L’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA RIERA GAVARRA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de febrer de 2009, va 
acordar elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a l’execució 
de les obres d’urbanització de la riera Gavarra de Canet de Mar, a l’empresa 
Copisa Constructora Pirenaica, SA, pel preu de 1.793.859,39 €, exclòs el 16% 
d'IVA el qual puja un import de 287.017,50 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars, així com a l’oferta presentada pel propi 
licitador. 
 
Atès que en data 18 de febrer de 2009, l’empresa Copisa Constructora Pirenaica, 
SA, va dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Canet de Mar una garantia 
definitiva per l’import de 52.023,71 € mitjançant aval núm. 
0030.2443.83.0004391211 del Banco español de Crédito. 
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Atès que en data 24 de febrer de 2009 es va procedir a la formalització del 
contracte per a l’execució de les obres d’urbanització de la riera Gavarra de Canet 
de Mar. 
 
Atès que en data 24 de juliol de 2009 es va formalitzar una primera modificació 
de l’esmentat contracte, en base a la qual la contractista va dipositar una 
garantia definitiva per import de 1.208,54 €, mitjançant aval núm. 
0030.2443.82.0004852211 del Banco Español de Crédito, SA. 
 
Atès que en data 4 de desembre de 2009 es va formalitzar una segona 
modificació de l’esmentat contracte, en base a la qual la contractista va dipositar 
una garantia definitiva per import de 8.265,02 €, mitjançant aval núm. 
0030.2443.82.0004851211 del Banco Español de Crédito, SA. 
 
Atès que en data 6 d’octubre de 2015, la Copisa Constructora Pirenaica, SA, ha 
sol·licitat la devolució de les esmentades garanties. 
Atès que segons la clàusula dotzena del contracte formalitzat en data 24 de 
febrer de 2009, el termini de garantia és de 2 anys a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de recepció de l’obra, havent finalitzat doncs el passat 30 
de desembre de 2011. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, Sra. Alba Farré Nàcher, en data 23 
de desembre de 2015, el contingut literal és el següent: 
 
“Amb data 06/10/2015 i registre d’entrada núm. 6365, en Roberto Valmaseda 
Arriga presenta una sol·licitud de devolució dels avals corresponent a les obres 
d’Urbanització de la Riera Gavarra. 
 
En data 30 de desembre del 2009 es va procedir a la recepció de les obres 
indicades, iniciant-se amb aquesta data el termini de garantia de conformitat amb 
la plica presentada per l’adjudicatari, corresponent a 2 anys. Això és fins al 30 de 
desembre del 2011. 
 
De conformitat amb l’acord divuitè de l’adjudicació definitiva del contracte per a 
l’execució de les obres, durant aquest termini totes les despeses derivades de la 
conservació de les obres són a compte del contractista, exceptuant els danys 
produïts a l’obra per una força major. Així mateix, durant aquest termini 
l’adjudicatari ha de fer-se càrrec del manteniment de tota la jardineria plantada, 
així com de la neteja de l’espai enjardinat. 
 
Consultat el tècnic de Medi Ambient responsable de controlar el manteniment dels 
parc i jardins de tot el municipi, no ens consta que durant el termini de garantia 
fos necessari reposar cap element malmès o mort ni realitzar tractaments 
fitosanitaris. 
 
Realitzada, per altra banda, una inspecció en data d’avui, es constata el següent: 
 

1. Algunes parts de la pedra de Sant Vicenç de les voreres es troba malmesa 
sense que de forma aparent s’hagi produït un mal ús, conseqüentment 
l’aparença és que el material no presenta una duresa suficient per al bon 
manteniment. Al llarg d’aquests anys s’han anat fet reparacions d’algunes 
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parts malmeses, en tot cas, no és té coneixement de l’estat del mateix 
l’any 2011. S’adjunten fotografies fig. 1 i 2. 

2. La vorada del costat est entre els carrers Verge del Carme i Àngel Guimerà 
es troba enfonsada a causa d’una avaria a la canonada general de 
subministrament d’aigua produïda entre el 15 i el 16 de setembre de 
2011. Aquest fet ha estat reclamat per l’Ajuntament al Consell Comarcal 
però encara no es troba arranjat i existeix un risc de caiguda dels vianants 
degut al desnivell existent. S’adjunten fotografies fig. 3 i 4. 

3. Gran part de les vorades presenten petits trencaments de la cantonada, 
segurament degut a l’impacte de les rodes dels vehicles que hi aparquen. 
S’adjunten fotografies fig. 5. 

4. Els escocells que queden elevats respecte el paviment presenten alguns 
punts d’oxidació, no es té constància de l’estat dels mateixos l’any 2011. 
S’adjunten fotografies fig. 6. 

5. Finalment, un dels troncs que es va col·locar com a banc, s’ha trencat. És 
té constància, però que aquest trencament s’ha produït durant l’últim any 
pel que l’any 2011 el banc presentava bon estat. Fig. 7 

 
Malgrat les deficiències observades, es considera que havent finalitzat el termini 
de garantia l’any 2011, no correspon al contractista suportar les obres de 
reparació de les mateixes. Conseqüentment, s’informa favorablement el retorn 
dels avals dipositats sota el concepte de garantia. 
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa 
a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva i els seus complements 
dipositades en aquesta corporació per Copisa Constructora Pirenaica, SA, 
mitjançant avals núm. 0030.2443.83.0004391211, 0030.2443.82.0004852211 i 
0030.2443.80.0004851211 del Banco Español de Crédito, SA, i que pugen un 
import de 52.023,71 €, 1.208,54 € i 8.265,02 € respectivament. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessada i a la tresoreria municipal per 
tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
7.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JMRG, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL CARRER ANTONI GAUDÍ, XX.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. JMRG, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la construcció d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 de maig d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina al carrer Antoni Gaudí, XX, es comprova que s’ha realitzat la liquidació 
complementaria de la fiança per residus de la construcció, extrem necessari per a 
completar l’expedient. 
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El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 9.646,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
d’acabat existents.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 4 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 3/05/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, XX, sol·licitada pel senyor JMRG, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles. 
 
Tanmateix, a l’informe tècnic de data 29/03/2016 es fa constar que, atès que les 
terres fruit del buidat per a la construcció de la piscina es portaran a un gestor 
autoritzat, caldrà quantificar-ne el volum, efectuar la liquidació complementària 
que s’escaigui i identificar el gestor de residus.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 3/05/2016.” 
 
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 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 llicència d’obres menors al Sr. JMRG, per a la construcció 
d’una piscina al C/Antoni Gaudí, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions que s’assenyalen a continuació: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
d’acabat existents.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de tres-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta quatre cèntims 
cèntims d’euro (385,84 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta 
vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cent noranta-dos euros amb 
noranta-dos cèntims (192,92 €) i la fiança pels residus de la construcció per valor 
de cent cinquanta euros + complementària de dos-cents dinou euros amb 
seixanta cèntims d’euro (150+219,60 €). 
 
8.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JMSC, PER A 
L’ARRANJAMENT DE LA TRIBUNA DE FAÇANA DE L’EDIFICI UBICAT AL 
CARRER VALL, XX.  
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Vista la instància presentada pel Sr. JMSC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de la tribuna de façana de l’edifici ubicat al 
carrer Vall, XX. 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de maig d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 
“En relació a sol.licitud de llicència d’obres menors per a arranjar la tribuna de 
façana de l’edfici situat al C/ Vall, XX, indicar que Les obres esmentades s’ajusten 
a les previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors, amb les següents 
condicions: 
 

 Donat que l’edifici del C/ Vall, XX es troba inclòs al catàleg del patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de 
protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 0138, essent 
objecte de protecció la façana i espai davanter de la casa en relació al 
carrer Vall, les obres de conservació que es realitzin no podran 
alterar la imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 
del Catàleg.  
 

 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

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

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 6 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 06/05/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament de la tribuna de façana de l’edifici ubicat al carrer Vall, XX, 
sol·licitada pel senyor JMSC, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de les interessades. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- 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 B 138), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 06/05/2016.  
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Per a la concessió de la llicència d’obres menors 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. 
 
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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 06/05/2016.” 
 
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, 
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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 llicència d’obres menors al Sr. JMSC, per a l’arranjament de 
la tribuna de façana de l’edifici ubicat al carrer Vall, XX., sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions que s’assenyalen a 
continuació: 
 

 Donat que l’edifici del C/ Vall, XX es troba inclòs al catàleg del patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de 
protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 0138, essent 
objecte de protecció la façana i espai davanter de la casa en relació al 
carrer Vall, les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap 
del elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 

 Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

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

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de vint-i-quatre euros amb setanta cèntims d’euro (24,70 €) i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i la 
fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 
€). 
 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 11 AL 15 
D’ABRIL DE 2016. ( núm. 285  al núm. 317 ) 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 11 al 15 d’abril de 2016. ( núm. 318 al núm.  335 ) 
ICIO_ININICIO_INCLUSION_PLAN_ SIOP_INCLUSION_LUSION_PLANT 
[INICIO_INCLUSION_PLANTIL 
Num. Decret Data Títol 
 
DE0318/2016 13/04/2016 Desestimació reclamació interessos de demora 

DE0319/2016 13/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - MARESME DONA ACTIVA 

DE0320/2016 13/04/2016 Avançament nòmina Sr. S.S. 

DE0321/2016 13/04/2016 Decret desballestament vehicles abandonats 

DE0322/2016 13/04/2016 DESPESES SETMANALS 8 

DE0323/2016 13/04/2016 SIGNATURES AUTORITZADES BANCS 

DE0324/2016 13/04/2016 Resolució sancionadora expedients trànsit 06-04-16 

DE0325/2016 13/04/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 16/2016 

DE0326/2016 13/04/2016 Altes i baixes usuaris WTP 

DE0327/2016 13/04/2016 Incoació expedient 99660 per error subsanable 

DE0328/2016 13/04/2016 Contractació Treballadora Social, per interinitat 

DE0329/2016 13/04/2016 Adhesió pla agrupat Diputació 2016 

DE0330/2016 19/04/2016 Pagament per justificar UNED 

DE0331/2016 19/04/2016 Aprovació de manament de pagament a justificar 

DE0332/2016 19/04/2016 LIQUIDACIÓ IVA 4RT.TRIM.2015 

DE0333/2016 19/04/2016 Aprovació IRPF mes de març 

DE0334/2016 19/04/2016 Liquidació IVA 1er.trim.2016 

DE0335/2016 19/04/2016 Concessió avançament nòmina Sr. P.R.R.  

[FINPLALLANCLUSION_PLANTILLA] 
10.- 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 11.10 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  


