
S/iu 

 
1 

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 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 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: 09.00 hores 
Hora que acaba: 10.50 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 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 11.05.16 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Aprovació concessió llicència d’obres majors per ampliació i reforma 

d’habitatge unifamiliar aïllat al torrent Lledoners, XX 
6) Aprovació concessió llicència d’obres majors per ampliació i reforma 

d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Santa Isabel, XX 
7) Aprovació concessió llicència d’obres majors per actuacions de seguretat i 

reforç estructural a l’edifici ubicat al carrer Bonaire, XX 
8) Acceptació ajuts Diputació de Barcelona per a accions en el marc del règim 

regulador del Catàleg de serveis 2016 del pla “Xarxa de governs locals 2016-
2019” 

9) Donar compte de la relació de decrets del 25 al 29 d’abril de 2016 ( núm. 336 
al núm. 414) 

10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11.05.16 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 11 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, se n’acorda l’aprovació per unanimitat. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
No se’n presenta cap. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 18 de maig de 2016, de l’Ajuntament per 
import de 138.109,09 €, corresponent a la relació F/2016/26. 
 
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 2016, que fou 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  
 
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 de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 18 de maig de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 138.109,09 €, corresponent a la relació F/2016/26. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/18/2016 de data 12 de maig de 2016 
per import de 1.128,35 €, 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. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/18/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

092 E.M.V. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 425,00 

093 I.M.G. despeses habitatge - subministraments - LLUM 65,35 

094 J.P. altres 88,00 

095 A.M. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 300,00 

096 E.C.M. allotjament urgències/pensió 250,00 

    

  
Import total relació BSGG/18/2016 1.128,35 

 
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). 
 
5.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER AMPLIACIO I REFORMA 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL TORRENT LLEDONERS NÚMERO 
136. 
  
Vista la instància presentada pel senyor JFD i la senyora CM, en nom i 
representació d’ells mateixos, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a 
l’ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar al Torrent Lledoners número 136. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 10 de maig de 2016, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència per 
a l’ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar situat al Torrent dels Lledoners 
núm. 136, es comprova que: 
 
1. S’aporta justificació de les distàncies mínimes de separació als límits, de 

l’edificabilitat i de l’ocupació màxima de parcel·la (tenint en compte la projecció 
de la totalitat de la coberta). S’ha retallat el voladís i s’ha reduït 15 cm la 
longitud de l’office. 
 

2. Es justifica que no és necessari cap moviment de terres per a l’ampliació. 
 

3. Es justifica el compliment del decret 141/2012 d’habitabilitat grafiant els cercles 
de 1,20m davant els espais practicables 

 



S/iu 

 
4 

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 

Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té 
el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b 
“parcel·la mínima 400m2”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015, 
es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de llicències, 
doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic. El 
POUM qualifica l’edificació dins la zona R6c corresponent a “residencial, cases aïllades 
parcel·la 400”. 

 
Amb les esmenes realitzades, el projecte acompleix amb la normativa urbanística 
d’aplicació, conseqüentment s’informa favorablement per a la concessió de la 
llicència sol·licitada”. 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 

 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 16/03/2016, 20/04/2016 i 04/05/2016 pel 
senyor JFD i la senyora CMG per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a 
l’ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al Torrent dels Lledoners, 136, 
de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte 
Antoni Majó i Roca (Visat: 2016000872, de data 23/02/2016), 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 (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
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 10/05/2016. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents 
a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
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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. 
 
SISÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, 
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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors JFD i CM per a l’ampliació i 
reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al Torrent dels Lledoners, 136 , d’acord al 
projecte bàsic i executiu de l’arquitecte Antoni Majó i Roca, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per 
Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-vuit 
euros (1.845,28 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cinc-centes cinquanta-
vuit euros amb dinou euros (558,19 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de nou-cents vint-i-dos euros amb seixanta-quatre 
cèntims (922,64 €) i fiança de residus de construcció per import de tres-cents 
vint-i-nou euros amb trenta-quatre cèntims (329,34 €). Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
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que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER AMPLIACIO I REFORMA 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER SANTA ISABEL NÚMERO 
XX.  
 
Vista la instància presentada per la senyora GRP, en nom i representació d’ella 
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació i reforma 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Santa Isabel número XX.  
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 11 de maig de 2016, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta d’un projecte bàsic per a l’ampliació i reforma d’un habitatge 
unifamiliar situat al carrer Santa Isabel núm. XX. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té 
el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions en banda”, 
subzona 2c(6) “ordenacions en filera”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig 
de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de 
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim 
urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R5e corresponent a “residencial, 
cases agrupades, subzona Santa Isabel”. 

 
El projecte acompleix de forma general els paràmetres urbanístics d’aplicació pel que 
s’informa favorablement, però serà necessari aportar el projecte executiu visat pel 
col·legi professional corresponent, que ha d’obtenir el vist-i-plau de l’Ajuntament 
abans de l’inici de les obres.” 

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

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 14/04/2016 per la senyora GRP per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a l’ampliació i reforma d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Santa Isabel, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte 
bàsic redactat per l’arquitecte Francesc Bassas ALsina, 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 (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
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En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
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 bàsic (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 11/05/2016. 
 
L’article 6 in fine de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl estableix que abans d’iniciar-se les 
obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte d’execució visat, amb 
certificació del tècnic redactor dels canvis introduïts respecte del projecte bàsic amb 
llicència, si s’escau. 
 
Atès que només s’ha aportat el projecte bàsic, i tal i com s’esmenta a l’informe de 
l’arquitecta municipal, abans de l’inici de les obres caldrà aportar l’executiu visat, el 
qual haurà d’obtenir el vistiplau de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents 
a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
SISÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, 
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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada, si bé l’inici de l’obra haurà de quedar condicionat de manera suspensiva 
al vistiplau del projecte executiu visat.” 

 
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. 
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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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora GRP per a l’ampliació i reforma 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Santa Isabel número XX, d’acord al 
projecte bàsic de l’arquitecte Francesc Bassas Alsina, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil tres-cens vint-i-vuit euros amb quaranta-dos 
cèntims (1.328,42 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de sis-cents seixanta-
nou euros amb noranta-vuit cèntims (669,98 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de sis-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-un 
cèntims (664,21 €) i fiança de residus de construcció per import de cent vuitanta-
nou euros amb setanta-cinc cèntims (189,75 €). Aquestes fiances es retornaran 
en el moment de l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i comprovant 
d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
7.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER ACTUACIONS DE 
SEGURETAT I REFORÇ ESTRUCTURAL A L’EDIFICI UBICAT AL CARRER 
BONAIRE NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada per la mercantil Punt Estudi d’Arquitectura S.L.P., en 
nom i representació de la mercantil BUILDINGCENTER SAU, en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres per fer actuacions de seguretat i reforç estructural a 
l’edifici ubicat al carrer Bonaire número XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 de maig de 2016, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu esmenat per a la realització 
d’actuacions encaminades a garantir la seguretat i de reforç estructural d’una casa de 
cos entre mitgeres situada al carrer Bonaire núm. XX. 
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A la documentació aportada es justifica que les obres que es porten a terme són de 
consolidació i rehabilitació i no es substitueix cap element estructural. 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada i la sol·licitud 
de llicència corresponent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de maig d’enguany, 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 19/01/16 i 19/01/2016 per la mercantil PUNT 
ESTUDI D’ARQUITECTURA, SLP, en nom i representació de la mercantil 
BUILDINGCENTER, SAU, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per 
portar a terme actuacions de seguretat i reforç estructural a la casa ubicada al carrer 
Bonaire, XX de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat pels 
arquitectes Pedro Miguel Sánchez Torres i Fermín Aparicio Alcantud, 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 (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada, arran de l’expedient d’ordre d’execució incoat en 
virtut del Decret núm. 773/2014, de 2 de juny, de l’Alcaldia, per incompliment del 
deure de conservació general de l’immoble de referència. 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 bàsic i d’execució han estat informats favorablement per 
l’arquitecta municipal en data 12/05/2016. 
 
D’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat 
col·legial obligatori, que desenvolupa la Llei Ómnibus, les ampliacions, modificacions i 
rehabilitacions només seran objecte de visat obligatori quan compleixin amb els 
condicionants de l’art. 2.2 de la LOE. És a dir, quan s tracti d’obres que alterin la 
configuració arquitectònica dels edificis entenent com a tal quan produeixin una 
variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del 
sistema estructural o tinguin per objecte canviar els usos de l’edifici. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents 
a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i 
taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
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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. 
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 
743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil BUILDINGCENTER, S.A.U. per 
fer actuacions de seguretat i reforç estructural a l’edifici ubicat al carrer Bonaire 
número XX , d’acord al projecte bàsic i executiu dels arquitectes Pedro Miguel 
Sánchez Torres i Fermín Aparicio Alcantud, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern 
Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent cinquanta-cinc euros amb catorze cèntims 
(155,14 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents setanta-vuit euros 
amb quaranta-un cèntims (378,41 €). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de setanta-set euros amb cinquanta-set cèntims 
(77,57 €) i fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros 
(150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la 
comunicació de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en 
un gestor autoritzat. 
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QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
8.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2016 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col•laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 17 de desembre de 
2015, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador així com la convocatòria per la 
concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que mitjançant Decret 043/2016 de 27 de gener de 2016 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en 
l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 28 
d’abril de 2016 la resolució d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2016 on s’inclou la relació aprovada corresponent a aquest Ajuntament, 
de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
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Codi XGL Centre gestor Actuació  Ajut 
atorgat 

16/Y/223144 Gerència de serveis 
de comerç 

Accions de promoció i difusió Fira 
Mercat Modernista de Canet de Mar 

4.000,00 € 

16/Y/223443 Oficina Mercats i 
Fires Locals 

Campanya de promoció de producte 
fresc del mercat “Tasta el mercat” 

1.000,00 € 

16/Y/223304 Servei de Comerç 
Urbà 

Contractació de la gestió professional 
de la dinamització comercial 

2.000,00 € 

16/Y/221174 Suport a les 
Polítiques de Consum 

Suport per l’Oficina d’Atenció al 
Consumidor 

7.500,00 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2016. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE DIVERSOS ATORGAMENTS D’AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR DEL CURS 2015-2016 I TRAMITACIÓ BESTRETA 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació següent: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a 
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016, emet l’informe 
següent: 
 
En data 24 d’octubre de 2015 es rep notificació del Consell Comarcal del Maresme 
sobre la resolució mitjançant decret núm. 388/15 de data 4 d’octubre de 2015, de 
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016. 
 
Al municipi de Canet de Mar han presentat sol·licitud 176 famílies, 96 de les quals 
reben l’atorgament d’ajut de menjador per part del Consell Comarcal del Maresme. 
En total 103 alumnes es beneficien dels ajuts de menjador en l’atorgament inicial. 
 
L’import dels ajuts individuals es calcula tenint en compte els dies de curs amb servei 
de menjador escolar, segons els imports del servei aprovats pel consell escolar de 
cada centre, sempre que no superi l’import màxim fixat pel Departament 
d’Ensenyament. En casos excepcionals d’alumnes d’alt risc social, l’ajut pot arribar al 
100% de l’import del menú., segons els imports aprovats pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
L’import de l’atorgament inicial que ha notificat el Consell comarcal del Maresme és 
de 71.721,30€, amb la distribució per centres que es mostra al quadre següent:  
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Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 72 34.918,40€ 
Escola Turó del drac 47 27.435,00€ 
Col·legi Yglesias 6 3.189,90€ 
Col·legi La Presentació 1  223,20€ 
FEDAC Canet 4 2.194,80€ 
TOTAL 130 71.721,30€ 

 
Un cop notificats els ajuts a les famílies i als centres escolars s’ha detectat les 
incidències següents: 
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia -8 33.306,40€ 
Escola Turó del drac +2 28.509,40€ 
Col·legi Yglesias -- 3.189,90€ 
FEDAC Canet -- 2.194,80€- 
Col·legi La Presentació --  223,20€ 
  67.423.70€ 

 
En data 14 de gener de 2016 es rep notificació del decret 590/15 de 21 de desembre 
de 2015, del president del Consell Comarcal del Maresme que resol aprovar el segon 
atorgament dels ajuts individuals de menjador. El quadre següent mostra la 
distribució per centres i els imports.  
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 3 1.611,60€ 
Escola Turó del drac 3 2.157,60€ 
Col·legi Yglesias 1 223,20€ 
Escola Joan Maragall 1 541,62€ 
TOTAL 8 4.534,02€ 

 
En data 1 de març de 2016 es rep notificació del Decret 63/16 de 26 de febrer de 
2016, del president del Consell Comarcal del Maresme que resol aprovar el tercer 
atorgament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o 
geogràfiques de la comarca del Maresme, amb un total d’11 alumnes beneficiaris, 1 
dels quals és usuari del serveis de menjador del Consell Comarcal del Maresme, per 
la qual cosa no té efectes econòmics a l’Ajuntament de Canet de Mar. El quadre 
següent mostra la distribució per centres.  
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 3 1.611,60€ 
Escola Turó del drac 2 1.097,40€ 
Col·legi Yglesias 5 2.418,00€ 
TOTAL 10 5.127,00€ 

 
En la mateixa resolució el president del Consell Comarcal del Maresme atorga ajuts a 
alguns alumnes que han hagut d’aportar documentació complementària. El quadre 
següent mostra la distribució per centres.  
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 7 3.760,40€ 
Escola Turó del drac 2 1.097,40€ 
TOTAL 9 4.857,80€ 
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En data 18 d’abril de 2016 es rep notificació del decret 127/16 de data 15 d’abril de 
2016 en què s’aprova l’atorgament del tram flexible dels ajuts individuals de 
menjador. El quadre següent mostra la distribució per centres.  
 
Centre educatiu Nombre alumnes becats Import atorgat 
Escola Misericòrdia 5 1.732,80€ 
Escola Turó del drac 3 1.060,20€ 
Col·legi Yglesias 4 1.202,80€ 
FEDAC Canet 5 1.767,00€ 
La Presentació 1  142,00€ 
TOTAL  5.905,40€ 

 
El quadre següent reflecteix els imports finals per centres, després dels diversos 
atorgaments: 
 

Centre educatiu Import 
atorgat 1 

Import 
atorgat 2 

Import  
atorgat 3 

Import 
 atorgat 4 

Import 
 atorgat 5 

Import total 

Escola Misericòrdia 33.306,40€ 1.611,60€ 1.611,60€ 3.760,40€ 1.732,80€ 42.022,80€ 
 

 

Escola Turó del drac 28.509,40€ 2.157,60€ 1.097,40€ 1.097,40€ 1.060,20€  33.922,00€ 
Col·legi Yglesias 3.189,90€ 223,0€ 2.418,00€  1.202,80€  7.033,70€ 
Col·legi La 
Presentació 

223,20€ -- -- --  142,00€  365,20€ 

FEDAC Canet 
 

2.194,80€ -- -- -- 1.767,00€ 3.961,80€ 

Escola Joan Maragall  541,62€ -- -- ----  541,62€ 
TOTAL 67.423.70€ 4.534,02€ 5.127,00€ 4.857,80€ 5.905,40€ 87.847,92€ 

 
L’Ajuntament de Canet va aprovar en data 25 de novembre de 2015 tramitar una 
bestreta de l’import del primer atorgament per tal que els centres educatius puguin 
fer efectius els ajuts a les empreses de menjador. El detall del pagament 
corresponent al primer trimestre del curs 2015-2016 és el següent: 
 

Centre educatiu Import Import bestreta 
Escola Misericòrdia 33.306,40€ 11.102,13€ 
Escola Turó del drac 28.509,40€ 9.503,13€ 
Col·legi Yglesias 3.189,90€ 1.063,30€ 
Col·legi La Presentació 223,20€ 74,40€ 
FEDAC Canet 2.194,80€ 731,6€ 
TOTAL 67.423,70€ 22.474,56€ 

 
En relació a la tramitació d’una bestreta corresponent al segon trimestre del curs, els 
imports atorgats i la part corresponent a la segona bestreta són els que es relacionen 
al quadre següent: 
 

Centre educatiu Import final atorgat Import segona bestreta 

Escola Misericòrdia 42.022,80€ 14.007,60€ 
Escola Turó del drac 33.922,00€ 11.307,33€ 
Col·legi Yglesias 7.033,70€ 2.344,57€ 
Col·legi La Presentació 365,20€ 121,73€ 
FEDAC Canet 3.961,80€ 1.320,60€ 
Escola Joan Maragall 541,62€ 180,54€ 
TOTAL 87.847,92€ 29.282,64€ 
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Vist això, i un cop examinada la documentació de referència, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió de diversos atorgaments d’ajuts de menjadors 
als diferents alumnes de Canet de Mar per al curs 2015-2016 per import de 
20.424,22€ (2n, 3r, 4t i 5è atorgament i atorgament esmenes). 
 
SEGON.- Aprovar la incoació d’un expedient de modificació de crèdit per 
generació per import de 20.424,22€. 
 
TERCER.- Reconèixer la obligació de transferir als centres educatius on es troben 
escolaritzats els diferents alumnes els imports corresponents. 
 
QUART.- Tramitar a càrrec de la partida 51 32000 48001 RC núm. 3962 el 
pagament d’una primera bestreta a compte de la subvenció corresponent a un 
terç de la mateixa per a cadascun dels centres educatius on es troben 
escolaritzats els infants beneficiaris, segons el detall següent: 
 

Centre educatiu Import final atorgat Import segona bestreta 

Escola Misericòrdia 42.022,80€ 14.007,60€ 
Escola Turó del drac 33.922,00€ 11.307,33€ 
Col·legi Yglesias 7.033,70€ 2.344,57€ 
Col·legi La Presentació 365,20€ 121,73€ 
FEDAC Canet 3.961,80€ 1.320,60€ 
Escola Joan Maragall 541,62€ 180,54€ 
TOTAL 87.847,92€ 29.282,64€ 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les entitats interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 25 AL 29 
D’ABRIL DE 2016. (del núm. 336 al núm. 414) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 25 al 29 d’abril de 2016. (del núm. 336 al núm. 414) 
 

Núm.  Data Títol 
 
DE0336/2016 25/04/2016 Nomenament secretària accidental 

DE0337/2016 25/04/2016 Contractació servei manteniment sistema contra incendis 
cuina Turó del Drac 

DE0338/2016 25/04/2016 ALTA ACTIVITAT "TOT STYL" 

DE0339/2016 25/04/2016 SUBVENCIÓ 2015 MANIMAL  

DE0340/2016 25/04/2016 Ratificació suspensió obres carrer Gram, XX 

DE0341/2016 25/04/2016 Decret senyalització zona limit horari a Pça. Colomer 

DE0342/2016 25/04/2016 Contractació servei de control de plagues: desinsectació, 
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desratització, etc. 

DE0343/2016 25/04/2016 DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
CIRC CATALUNYA, TAXES 

DE0344/2016 25/04/2016 TANCAMENT TERRASSA "CAN TORRENT" 

DE0345/2016 25/04/2016 DECRET ACCESSIBILITAT ACTIVITAT D'EXPOSICIÓ DE 
MOBILIARIA DE CUINA 

DE0346/2016 25/04/2016 Contractació servei de control i captura de coloms 

DE0347/2016 25/04/2016 ASSABENTAT BOTIGA DE ROBA INFANTIL I JUVENIL A LA 
RIERA BUSCARONS, 66 

DE0348/2016 25/04/2016 Autorització ús Masoveria - Associació Treballadors dels 
Garrofers 

DE0349/2016 25/04/2016 TERRASSA HIVERN 2015/2016 "CA LA ROSSI" 

DE0350/2016 25/04/2016 Contractació servei de manteniment dels parallamps 

DE0351/2016 25/04/2016 INCOACIÓ I SUSPENSIÓ DE RP A LA SENYORA GHE 

DE0352/2016 25/04/2016 COMUNITAT PROP. MOLÍ, XX 

DE0353/2016 25/04/2016 DECRET REQUERIMENT DEFICIÈNCIES DE L'ACTIVITAT 
DEL LLUIS DOMÈNECH, XX 

DE0354/2016 25/04/2016 TERRASSA HIVERN 2015/2016 "FRANKFURT FEM BOCA" 

DE0355/2016 25/04/2016 Contractació Sr. P.S.A. 

DE0356/2016 25/04/2016 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXP.:17/2016 

DE0357/2016 25/04/2016 TERRASSA HIVERN 2015/2016 "SI L'ENCERTO 
L'ENDEVINO S.L." 

DE0358/2016 25/04/2016 ANULACIÓ DECRET NÚM. 171/2016 DE 10 DE MARÇ DE 
2016 

DE0359/2016 26/04/2016 Aprovació relació de fres. F/2016/22 

DE0360/2016 26/04/2016 Aprovació fres. F/2016/20 

DE0361/2016 26/04/2016 Aprovació fres. F/2016/21 

DE0362/2016 26/04/2016 Contractació subministrament sanitaris per a la platja 

DE0363/2016 26/04/2016 RESTA SUBVENCIÓ ORD. ESPORTS-15 

DE0364/2016 26/04/2016 Autorització ús Masoveria - Penya Barcelonista 

DE0365/2016 26/04/2016 BAIXA D'OFICI LUIS ENRIQUE TRIAS  

DE0366/2016 26/04/2016 Sopar de cloenda concurs de teatre Pedracastell del Centre 
Parroquial 

DE0367/2016 26/04/2016 FESTA DAU AL SET 28 D'ABRIL 

DE0368/2016 26/04/2016 BAIXA ACTIVITAT RIERA DEL PINAR, XX 

DE0369/2016 26/04/2016 Contractació servei de castell de focs artificials per al dia 
de Sant Pere 
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DE0370/2016 26/04/2016 JUSTIFICACIÓ RESTA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CENTRE 
PARROQUIAL 2015 

DE0371/2016 26/04/2016 Incoació expedients trànsit 25-04-16 

DE0372/2016 26/04/2016 RENUNCIA NINXOL N. 685 

DE0373/2016 26/04/2016 Imposició sanció persones físiques 25-04-16 

DE0374/2016 26/04/2016 Contractació servei suport informàtica 

DE0375/2016 27/04/2016 Pròrroga adscripció comissió de serveis Sr. I.S.M. 

DE0376/2016 27/04/2016 DESPESES SETMANALS 9/2016 

DE0377/2016 27/04/2016 Atorgament nou termini i advertiment execució forçosa 
balcó i mur de contenció Església parroquial 

DE0378/2016 28/04/2016 Aprovació nòmina mes d'abril 

DE0379/2016 28/04/2016 Registre Parelles estables JR / MF 

DE0380/2016 28/04/2016 JUSTIFICACIÓ RESTA SUBV.ORD.ESPORTS 2015-2 

DE0381/2016 28/04/2016 CANVI UBICACIÓ PARADA MERCAT SETMANAL 

DE0382/2016 28/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - SOM TRIBU - 

DE0383/2016 28/04/2016 APROVACIÓ CONVENI CONCURS DE TEATRE 
PEDRACASTELL 

DE0384/2016 28/04/2016 Registre Parelles estables MA / MM 

DE0385/2016 28/04/2016 Registre Parelles estables JLR/GF 

DE0386/2016 28/04/2016 Registre Parelles estables FH/EC  

DE0387/2016 28/04/2016 Festa solidària VINAFELINDI a l'envelat 

DE0388/2016 28/04/2016 Requeriment sol.licitud llicència d'obres menors i 
advertiment execució forçosa al C/ Lluis Domènech, XX 

DE0389/2016 28/04/2016 Autorització ús Masoveria - MGB 

DE0390/2016 28/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - ABELL ALT - 

DE0391/2016 28/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - ASSOCIACIÓ NARA - 

DE0392/2016 28/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - EDUCANDO EN 
POSITIVO 

DE0393/2016 28/04/2016 Imposició segona multa coercitiva carrer Ample, XX 

DE0394/2016 28/04/2016 Alta Registre Municipal d'Entitats - LES CASETES DELS 
GARROFERS- 

DE0395/2016 28/04/2016 Adscripció comissió serveis Sr. R.P.M. 

DE0396/2016 28/04/2016 Aprovació relació de fres. F/2016/24 

DE0397/2016 28/04/2016 Aprovació relació F/2016/6 Ràdio Canet 

DE0398/2016 28/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA REIS 2015 

DE0399/2016 28/04/2016 justificació subv. ord. joventut 2015 
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DE0400/2016 28/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBV.NOMINATIVA SÀLVIA-15 

DE0401/2016 28/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITAS 2015 

DE0402/2016 28/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA CREU ROJA-15 

DE0403/2016 28/04/2016 justificació subvenció nominativa escola de musica 2015 

DE0404/2016 28/04/2016 INFORME JUSTIFICACIÓ 2015 CREU ROJA ALIMENTS  

DE0405/2016 29/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA-15 GATS 

DE0406/2016 29/04/2016 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ MARTA ALSO 2015 

DE0407/2016 29/04/2016 Liquidació del Pressupost 2015 

DE0408/2016 29/04/2016 CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DE QUIOSC DE LA PLAÇA 
UNIVERSITAT 

DE0409/2016 29/04/2016 Contractació compra extraordinària productes de primera 
necessitat a Coaliment Granollers, SAU 

DE0410/2016 29/04/2016 Nomenament instructora expedient de responsabilitat 
patrimonial del personal de l'Administració 

DE0411/2016 29/04/2016 Advertiment multes coercitives carrer Cuba, XX cantonada 
Sant Antoni Mª Claret 

DE0412/2016 29/04/2016 Sobreseïment i nova incoació procediment de restauració 
carrer Sant Iscle amb Mas Feliu (JA) 

DE0413/2016 29/04/2016 Incorporació de Romanents II 

DE0414/2016 29/04/2016 Premi 25 anys A.M.P.P. 

DE0415/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ "GATZARA" 

DE0416/2016 02/05/2016 Incoació expedient contractació subministrament elevador 
de fèretres 

DE0417/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ BAR "PUNT DE TROBADA" 

DE0418/2016 02/05/2016 Contractació personal Plans Ocupacionals  

DE0419/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ "FRANKFURT PK2" 

DE0420/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ BAR "NOU SOL i OMBRA" 

DE0421/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ BAR "KNET" 

DE0422/2016 02/05/2016 Modificació i pròrroga contracte recollida animals 
domèstics 

DE0423/2016 02/05/2016 Incoació expedient contractació servei redacció PAUs i 
DUPROCIM 

DE0424/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ BAR "LA GRANJA" 

DE0425/2016 02/05/2016 AUTOLIQUIDACIÓ "MASSAMARE" 

DE0426/2016 02/05/2016 contractació Sr. H.T.M. 

DE0427/2016 02/05/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP.:18/2016 

DE0428/2016 02/05/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST EXP.:20/2016 
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DE0429/2016 02/05/2016 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 19/2016 

DE0430/2016 02/05/2016 Contractació serveis preventius any 2016 

DE0431/2016 02/05/2016 Incoació expedient de contractació servei manteniment 
parcs infantils 

DE0432/2016 02/05/2016 Incoació contractació subministrament aigua envasada 

DE0433/2016 02/05/2016 Autorització pernoctació - Esplai Les 100 Teies 

DE0434/2016 02/05/2016 Aprovació Fra. AGI A/2980 

DE0435/2016 02/05/2016 Aprovació fra. AGI, treball social 

DE0436/2016 04/05/2016 The production club - spot 

DE0437/2016 05/05/2016 Celebració festa casament envelat. AY 

_INCLUSION_PLANTILLA][INICIO_IN 
11.- 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 10.50 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


