
S/Amn 

 
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 4 D’OCTUBRE DE 2017 

 
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: 17.20 hores 
Hora que acaba: 18.35 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  27.09.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Ajuts socials puntuals 
4) Aprovació pagament conveni entre Ajuntament i l’Escola Misericòrdia per a tur 

a terme el projecte Euronet 50/50 max.  
5) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc Parera, XX 
6) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal·lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc Parera, XX 
7) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 

instal.laicó d’una canonada de gas a l’Avinguda Castellmar, núm. XX 
8) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., per a la 

instal.lació de línia elèctrica de baixa tensió per nou subministrament al carrer 
Antoni Gaudí, XX, de Canet de Mar 

9) Donar compte de la relació de decrets del 18 al 23 de setembre de 2017 
(números del 1071 al 1099) 

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 27.09.17 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 27 de setembre de 2017 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.- Diligència ordenació de data 8 de setembre de 2017, rebuda del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari 
núm. 268/2015 Secció A2, interposat per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
cotra l’Ajuntament de Canet de Mar, acusant rebut de l’escrit presentat pel Sr. 
ILC, Procurador d’Endesa, sol.licitant ampliació del recurs administratiu contra 
resolució emesa per l’Ajuntament de Canet de Mar en data 8 de juny de 2017. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’ordenació de data 26 de setembre de 2017, rebuda del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari 
núm. 268/2015 Secció A2, comunicant canvi data de la vista pel dia 17.01.2018, 
a les 10.00 hores. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Escrit de data 20 de setembre de 2017, rebut de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, adjuntant la Sentència núm. 184/17, 
emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en relació al 
Procediment Ordinari núm. 215/2014, interposat per Correus i Telègrafs, SA, 
contra la Diputació de Barcelona, de 20 de febrer de 2014, pel que s’estima el 
recurs de reposició formulat per Correus i Telègrafs, SA, contra 114 sancions 
imposades en matèria d’IAE, es deixa sense efecte aquesta resolució, anul·lant 
les sancions imposades a la part actora. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.- Decret de data 21 de setembre de 2017, rebut del Jutjat Contenciós 
Administatiu núm. 17 de Barcelona, en relació al Recurs núm. 134/2016, 
Procediment Abreujat Secció F3, interposat per JVM, contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar i AXA Seguros, declarant ferma la sentència pronunciada el 
08.06.2017. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Escrit presentat pel Procurador Sr. Francisco Javier Manjarín Albert, davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en relació al 
Procediment Abreujat 134/16 F3, interposat per JVM contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar i AXA Seguros, sol.licitant s’acordi practicar la taxació de costes i 
requerixi el pagament a la part condemnada. 
 
Se’n dóna compte. 
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2.6.- Diligència d’Ordenació de data 28 de setembre de 2017, rebuda del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en relació al Procediment 
Abreujat núm. 134/2016 F3, interposat per JVM, contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar i AXA Seguros, disposant que es taxin les costes i es doni trasllat a les parts. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/39/2017 de data 4 d’Octubre de 2017 
per import de 707,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/39/2017, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/39/2017 

 
data: 04-10-17 

 

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
aprovat 

207 A.L.C   Lloguer 150,00€ J.M.L.C                                  

208 B.L   Material Escolar 107,50€ Escola Misericòrdia                 

209 A.L   Material Escolar 99,50€     H.L                                       

210     J.V.O             Activitats Estiu  100,00€    J.V.A                                    

211 A.S.S   Subm. Gas  250,00€    El mateix                              
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Total  707,00€  
 

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ PAGAMENT CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ESCOLA 
MISERICÒRDIA PER DUR A TERNME EL PROJECTE EURONET 50/50 max. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de novembre de 2014 va 
pendre l’acord següent, 
 

“PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Escola Misericòrdia per a dur a terme el projecte Euronet 50/50 max, el text del 
qual s’ha transcrit al cos de la present proposta. 
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la 
corresponent modificació de crèdit.  
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde i la regidora de Medi Ambient per signar qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats i a la tresoreria municipal.” 

 
Vist el conveni entre el conveni entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’escola 
Misericòrdia que es transcriu a continuació, 
  

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ESCOLA 
MISERICÒRDIA PER DUR A TERME EL PROJECTE EURONET 50/50 max 

 
A Canet de Mar, 1 de desembre de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una part el senyor Jesús Marín i Hernàndez, proveït del DNI núm. xxxxxxxx, alcalde 
president de l’Ajuntament de Canet de Mar, especialment facultat per subscriure el 
present conveni en virtut de l’acord pres per la Junta de Govern Local  en sessió de data 
13 de novembre de 2014, assistit per la Sra. Cristina Cabruja i Sagré, secretària 
accidental de la Corporació, que dóna fe de l’acte, d’acord amb les funcions 
professionals pròpies dimanants del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre. 
 
D’una altra banda, la Sra. Montserrat Castañé Vidal, amb DNI núm. xxxxxxx en nom i 
representació de l’escola Misericòrdia de Canet de Mar. 
  
Es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i 
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MANIFESTEN 
 
I. Que totes dues parts són conscients de la seva responsabilitat pel que fa a l’ús 
responsable dels pressupostos públics i l’ús dels recursos naturals amb la finalitat de 
preservar el medi ambient.  
 
II. Que amb aquest objectiu volen adoptar les mesures necessàries per estalviar a 
l’escola: 
 

- energia per a calefacció i aigua calenta 
- electricitat 

 
És per tot això i amb la finalitat d’establir una col·laboració es redacta el present conveni 
d’acord amb les següents: 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera. Els compromisos de l’escola Misericòrdia 
 

- L’escola es compromet a educar els usuaris de l’edifici perquè facin un ús 
responsable dels recursos esmentats al punt 1. El professorat i la resta de personal 
s’encarregaran d’impartir aquesta educació a les classes o en grups de treball.  

- Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es constitueix a l’escola un equip 
energètic. Aquest equip energètic serà el responsable de fer el seguiment de tot el 
projecte, de calcular els valors de referència i els estalvis que s’aconsegueixin, d’aplicar 
mesures d’estalvi que no comportin cap inversió en l’ús de la calefacció i l’electricitat, 
entre d’altres. El conserge, els professors, els alumnes, l’AMPA i l’Ajuntament formaran 
part de l’equip energètic.  

- L’escola designarà una persona, com a mínim, que es responsabilitzarà de la 
implantació del procés 50/50 a l’escola. Comunicarà el nom de la persona a 
l’Ajuntament. Donarà suport a l’equip energètic en els aspectes funcionals i en temes 
específics.  

- L’escola es compromet a portar un registre de les activitats i mesures adoptades, i 
a lliurar aquests registres a l’ajuntament. A més, l’escola farà propostes addicionals 
d’altres mesures per estalviar energia, algunes de les quals podran implicar inversions 
que només podrà efectuar l’ajuntament. 

- L’escola es compromet a participar en la xarxa 50/50, que pretén compartir 
experiències i informació sobre l’aplicació del projecte 50/50 max entre els centres 
educatius d’Europa.   
 
Segona. Els compromisos de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 

- L’ajuntament subministrarà tots els documents i informacions necessaris per a 
l’execució satisfactòria del projecte, com per exemple dades de consum energètic dels 
últims tres anys, plànols de l’escola, etc. 

- L’ ajuntament designarà una persona com a mínim,  que es responsabilitzarà de la 
implantació del procés 50/50 a l’escola i formarà part de l’equip energètic constituït al 
centre.  

- Per promoure la motivació de l’escola, l’ajuntament es compromet a retornar una 
part dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts, d’acord amb l’apartat 6.  

- Difondrà l’aplicació de la metodologia 50/50 a l’escola del seu municipi i 
encoratjarà les altres escoles a participar en activitats semblants.  
 
Tercera. Valors de referència 
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A. Per fixar el punt de partida per calcular l’estalvi aconseguit durant el projecte, es 
faran servir els consums mensuals dels diferents recursos durant els últims tres anys 
que apareguin en les respectives factures, distribuïts en les taules següents per mesos i 
anys. 
 

B. Electricitat 
 

Períodes 
Consum d’electricitat (kWh) 

Gener Març Maig Jul. Set. Nov. Total 
1 

(2011) 30.225 24.838 21.520 7.515 16.006 23.034 123.138 

2 
(2012) 

66.267 24.006 20.649 11.640 10.686 23.637 156.885 

3 
(2013*) 

22.082 21.545 21.531 12.128 12.266 23.023 112.575 

 * Dades parcials.  
 

C. Gas  
 

Períodes 
Consum De gas (kWh) 

Gener Març Maig Jul. Set. Nov. Total 
1 (2011) 58.329 57.212 0 30.749 0 0 146.290 
2 (2012) 48.110 81.517 16.387 30.742 4.586 0 181.342 
3 (2013*) 61.869 59.235 18.224 4.351 0 29.744 173.423 

* Dades parcials. 
 
Quarta. Canvis d’ús i horari de funcionament 
 
L’equip energètic farà constar al registre qualsevol canvi important que es produeixi en 
l’ús de l’edifici, com ara modificacions de l’estructura externa, del sistema de calefacció 
o d’altres equipaments tècnics, així com en l’horari de funcionament del centre, per tal 
d’avaluar l’impacte d’aquests canvis en el consum d’energia i de recursos durant 
l’execució del projecte. Caldrà reajustar els valors de referència  d’acord amb els canvis. 
 
Cinquena. Càlcul de l’estalvi de despeses 
 
Els estalvis aconseguits en els subministraments energètics esmentats en el punt 1 es 
convertiran en valors al comptat aplicant-hi els preus actuals en cada moment.  
 
Per fer-ho, es restarà el consum energètic de l’any en curs del consum calculat de l’any 
de referència i després es multiplicaran els kWh estalviats pel preu mig del 
subministrament energètic de l’any en curs.   
 
El detall metodològic del càlcul es troba en el document: càlcul dels estalvis.xls 
proporcionat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.  
 
Càlcul de l’estalvi en electricitat 
 
L’estalvi obtingut serà la diferència amb l’any de referència:  
 

Estalvi  (en kWh)= kWh any de referència – kWh any en curs 
 
En aquest cas els kWh de l’any de referència seran la mitjana aritmètica dels tres anys 
mesurats.  Posteriorment es multipliquen els kWh pel preu mig anual de l’electricitat.  
 
Per calcular l’estalvi en electricitat, en principi no es pondera per cap valor, només es 
farà així si hi ha un canvi en l’horari del centre o altres paràmetres que en determinin el 
consum.  
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Càlcul de l’estalvi en calefacció 
 
Per calcular l’estalvi energètic en calefacció es pondera el consum de combustibles pels 
graus dia (GD) en calefacció.  Un grau dia és una unitat que indica el grau de fredor 
d’un any. D’aquesta manera s’extreu del càlcul de l’estalvi l’efecte de la temperatura 
exterior sobre el consum de combustible.  
 
Per calcular l’estalvi en calefacció caldrà primer determinar el consum de referència 
estandaritzat pels graus dia per posteriorment calcular el consum estandaritzat pels 
graus dia de l’any en curs. A continuació es resta el consum real de l’any en curs del 
consum estandaritzat calculat. Finalment es multipliquen els kWh pel preu mig anual de 
combustible.  
 
L’estalvi total aconseguit serà la suma de l’estalvi en electricitat i de l’estalvi en 
combustible.  
 
Sisena. Ràtio de distribució de l’estalvi 
 
L’import estalviat es distribuirà de la manera següent: 
 

a) 50% per a ús de l’escola 
b) 50% per l’ajuntament 

 
L’Ajuntament aportarà el 50% de l’estalvi econòmic fins a un màxim de 1.500 €. 
 
Setena. Pagament i ús dels diners   
 
El pagament dels diners estalviats s’efectuarà cada any tan bon punt s’hagin enllestit els 
càlculs necessaris.  
 
L’escola determinarà quin ús s’ha de fer dels diners rebuts. Durant aquest procés caldrà 
consultar l’equip energètic.  
 
Vuitena. Inici i durada del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una durada de dos cursos escolars a comptar des del curs 
2014/2015. Durant aquest període els valors de referència no experimentaran cap 
variació. El conveni es podrà renovar si totes dues parts ho desitgen.” 

 
Atès que el conveni entre l’ajuntament de Canet de Mar i l’escola Misericòrdia es 
va signar amb data 1 de desembre de 2014. 
 
Atès que el conveni té una durada de dos cursos escolars a comptar des del curs 
2014/2015. 
 
Vist l’informe de tècnic de Medi Ambient, de data 3 de febrer de 2017, amb les 
següents conclusions, 
 

“Conclusió 
Proposo que es pagui 1.500 € a l’escola Misericòrdia en relació als resultats d’estalvi de 
consum energètic aconseguit a l’escola en el marc del projecte Euronet 50x50 max i per 
tal que al segon i últim exercici anual previst en el conveni.” 

 
Vist l’informe de l’interventor municipal, que es transciu a continuació, 
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“Lluís Viñas Peitabí, Interventor de l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb allò 
previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, té a bé emetre el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 127/2017 

ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció del conveni amb l’Escola Misericòrdia pel 
projecte EURONET 50 X 50 corresponent al curs 2015/2016. 

I.-RELACIÓ DE FETS 

S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la Junta de 
Govern Local, amb la següent part resolutiva: 

 

«PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció corresponent al curs 2015-2016 
prevista en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Escola 
Misericòrdia per dur a terme el projecte «Euronet 50 x 50 max», formalitzat en data 1 
de desembre de 2014. 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, i reconèixer l’obligació per import de 1.500,00 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17230 48301 del pressupost de 
l’exercici 2017, segons allò establert en el punt anterior. 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea de medi ambient, a Intervenció i Tresoreria, 
als efectes oportuns.» 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març.  

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici  

 Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel 
qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General 
Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 
bàsics.  

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
general de subvencions.  

 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 de 
març de 2004.  

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del 
Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
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Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP 
estableix el següent: 

«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia limitada 
regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 

 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen en la 
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es dóna 
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte 
de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació 
dels expedients corresponents.  

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una altra 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits.  

Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 

4.1. Aspectes generals 

Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 
TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de caràcter 
plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la 
Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest expedient. 

Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  

Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  

«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord amb 
l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. Correspondrà al 
president de la corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les facultats a que es refereixen els 
apartats anteriors es podran desconcentrar o delegar en els termes previstos per l'article 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases 
d'execució del pressupost.» 

Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i pagament 
de les subvencions en el seu article 34: 

«[...] 
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6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de subvencions és la 
Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la Junta de Govern serà 
competent per aprovar les justificacions i incoar els expedients de reintegrament.» 

Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 

Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades 
i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les despeses que es 
proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. No aplicable en 
aquesta fase. 

Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  

La Junta de Govern, en sessió de 13 de novembre de 2014, aprovà el conveni al qual fa 
referència el present expedient. 

No consta informe de fiscalització ni diligència de conformitat. 

Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  

Consta informe del tècnic de medi ambient en el qual es posa de manifest que en el 
període de referència el beneficiari ha complert amb l’objectiu que estipulava el conveni 
per percebre l’import màxim compromès en el conveni. 

Aquesta comprovació material s’ha d’entendre sense perjudici de les facultats de control 
financer que té atribuïdes la Intervenció. 

4.2.-Aspectes específics 

Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems addicionals 
de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per expedients de 
subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, són els següents: 

Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora prevegi que 
els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties. 
No aplicable en aquesta fase. 

Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en la 
normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase. 

Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social 
i no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 

«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones 
[procediment de despesa i pagament de les subvencions], la valoración del 
cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y de que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como su 
forma de acreditación, se efectuará en los mismos términos previstos en la Sección 3.ª 
del Capítulo III del Título Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la 
condición de beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis 
meses de validez. 

Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter general, es realitzarà mitjançant 
l'expedició de certificació, llevat que el beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin 
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obligats a presentar les declaracions o els documents als que es refereixen aquestes 
obligacions. Sense perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la 
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 

Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions, 
l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant declaració responsable del 
beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense perjudici dels procediments que es 
desenvolupin, en virtut d'allò previst en l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les 
dades de la base de dades nacional de subvencions.» 

No consten en l’expedient. 

Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. 

D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es tramiti 
per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per l'òrgan 
encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 

a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la possibilitat de 
efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de pagament posterior; 

b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de 
la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les 
causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions; 

c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar 
al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.» 

En l'expedient consta informe tècnic, el qual no conté els extrems als quals es fa 
referència en l'article 88.3, apartats b) i c) RLGS. 

Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2011, de que 
els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del pagament de les 
obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o bestretes concedits 
anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. No aplicable. 

V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 

No es formulen. 

VI.- CONCLUSIONS 
 

S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, amb OBJECCIÓ FISCAL pels 
incompliments assenyalats en l'apartat 4.1 sisè, i 4.2 tercer i quart.  

Les objeccions fiscals formulades suspendran la tramitació de l'expedient, d'acord amb 
l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article 217.1 TRLHL correspon a 
l'Alcaldessa resoldre la discrepància. 

Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té atribuïdes 
la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 51 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.” 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 186 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i  
els articles 58 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, de conformitat 
amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció corresponent al curs 2015-2016 
prevista en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
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l’Escola Misericòrdia per dur a terme el projecte «Euronet 50 x 50 max», 
formalitzat en data 1 de desembre de 2014. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, i reconèixer l’obligació per import de 
1.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 17230 48301 del 
pressupost de l’exercici 2017, segons allò establert en el punt anterior. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea de medi ambient, a Intervenció i 
Tresoreria, als efectes oportuns. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posterior. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS A LA RONDA 
FRANCESC PARERA, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 6 de 
setembre de 2017 (núm. de registre 5549/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc 
Parera, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 7 de setembre de 2017, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Ronda Francesc Parera, XX  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 

Ref.: GDE12917080023 
Reg. Entr. 2017/5549 
Data 06-09-2017 
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3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 
de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser 
paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat 
asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa 
sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm 
més que la llosa de formigó. 

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

5 
 

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

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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

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

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

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

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 
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20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

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

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

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
  
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc Parera, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 21,6 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine 
del TRLRHL. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS A LA RONDA 
FRANCESC PARERA, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 6 de 
setembre de 2017 (núm. de registre 5547/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc 
Parera, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 7 de setembre de 2017, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 
INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Ronda Francesc Parera, XX  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:  

 
   
  
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 

de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser 
paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat 
asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa 
sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm 
més que la llosa de formigó. 

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

5 
 

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

Ref.: GDE12917080032 
Reg. Entr. 2017/5547 
Data 06-09-2017 
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6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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

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

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

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

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

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

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

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

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies hàbils per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
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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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Ronda Francesc Parera, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 21,6 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine 
del TRLRHL. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS A L’AVINGUDA 
CASTELLMAR NÚM. XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 6 de 
setembre de 2017 (núm. de registre 5548/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una canonada de gas a l’Avinguda Castellmar 
núm. XX de Canet de Mar.  
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 7 de setembre de 2017, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Av. Castellmar, XX 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:  
   

  
 
 
 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 

de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser 
paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat 
asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa 
sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm 
més que la llosa de formigó. 

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

5 
 

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

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic 
rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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

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

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

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

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

Ref.: GDE12917080070 
Reg. Entr. 2017/5548 
Data 06-09-2017 
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12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre 
el tràfic de vehicles. 

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

38,02 € (4% de 950,55 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

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

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

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

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 11 dies hàbils per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
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 de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una canonada de gas a l’Av. Castellmar, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de trenta-vuit euros amb dos cèntims d’euro 
(38,02€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 47,52 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine 
del TRLRHL. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA 
TENSIÓ PER A NOU SUBMINISTRAMENT AL CARRER ANTONI GAUDÍ, XX 
DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 3 
d’agost de 2017 (núm. de registre 2017/5038) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la instal.lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per a nou 
subministrament al carrer Antoni Gaudí, XX de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 4 d’agost de 2017, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

 

INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA  DE BAIXA TENSIÓ 

CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

LOCALITZACIÓ: c/ Antoni Gaudí, XX 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    

 
  
 
 

 

Ref.: SCE-568152 
Reg. Entr. 5038 
Data 03-08-2017 
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Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu 
l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

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

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

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

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

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de no 
interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la façana de 
la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

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

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

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

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

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
10,35 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a 

la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera 
Ocupació. 

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

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

 
OBSERVACIONS: 
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Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 2 
dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal.lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per a nou subministrament 
al carrer Antoni Gaudí, XX de Canet de Mar, amb els condicionaments 
esmentats a l’informe de l’enginyera municipal de data 4 d’agost de 2017 i que 
s’expressen al document de la llicència. 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 10,35.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 

TERCER.- Disposar la devolució de l’import de 8,64 € ingressat en concepte de 
taxa d’ocupació de via pública, en aplicació d’allò que disposa l’art. 24.1 in fine 
del TRLRHL. 
 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
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9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 18 al 23 DE 
SETEMBRE DE 2017 (números del 1071 al 1099)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1071/2017 19/09/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 
18/09/2017 

DE1072/2017 19/09/2017 Linees Fonamentals pressupost 2018 

DE1073/2017 19/09/2017 Aprovació IRPF agost 2017 

DE1074/2017 19/09/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 
18/09/2017 

DE1075/2017 19/09/2017 Concessió parades Plaça Mercat núm. 
34 i 35 

DE1076/2017 19/09/2017 Aprovació certificació 2 obres Odèon 

DE1077/2017 19/09/2017 Aprovació memòria valorada 
renovació xarxa subm aigua 

DE1078/2017 19/09/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
40/2017 

DE1079/2017 19/09/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 
13/09/2017 

DE1080/2017 19/09/2017 Contractació personal plans 
ocupacionals 

DE1081/2017 19/09/2017 RESOLUCIÓ EXP.CIVISME - GA 

DE1082/2017 19/09/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR KIOSC 
PLAÇA UNIVERSITAT 

DE1083/2017 19/09/2017 Aprovació de factures F/2017/50 
ADO+ 
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DE1084/2017 19/09/2017 ACTIVITAT CENTRE DE FISIOTERÀPIA 
AL CARRER DE LA FONT XX 

DE1085/2017 19/09/2017 Aprovació relació de factures 
F/2017/47 O- 

DE1086/2017 19/09/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTRUES 
F/2017/10 DE RÀDIO CANET 

DE1087/2017 19/09/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
F/2017/48 O+ 

DE1088/2017 20/09/2017 Aprovació relació de factures 
F/2017/46  

DE1089/2017 20/09/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 
103613 

DE1090/2017 20/09/2017 EXP. CIVISME - Decret correcció 
errada 

DE1091/2017 20/09/2017 Incoació expedient sancionador lleu 
guingueta 1 

DE1092/2017 20/09/2017 Canvi dia Junta de Govern Local del 
20 de setembre de 2017 

DE1093/2017 21/09/2017 TERRASSA ESTIU 2017 RESTAURANT 
LA GATZARA 

DE1094/2017 21/09/2017 Incoació procediment sancionador 
lleu guingueta 5 

DE1095/2017 21/09/2017 APROVACIÓ PAGAMENT VARIES 
RELACIONS FRES. APROVADES PER 
DECRET 

DE1096/2017 21/09/2017 Sol·licitud subvenció programa 
complementari Diputació abastament 
aigua 
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DE1097/2017 21/09/2017 Aprovació pagament fres- Ràdio 
Canet decret 1086/2017 

DE1098/2017 21/09/2017 Aprovació relació de factures 
F/2017/51 ADO- 

DE1099/2017 21/09/2017 DEVOLUCIONS DE FIANCES PER 
OBRES 

[FIN_INCLUION_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 18.35 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


