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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 20 DE MARÇ DE 2019 
 

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:17:15 
Hora que acaba: 18:05 
 

ASSISTENTS 
 

JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
PERE XIRAU ESPARRECH 
RAQUEL SERRA LERGA 
LLUIS LLOVET BAYER 
SILVIA TAMAYO MATA 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretaria actual. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor municipal. 

 

  
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta de Govern Local de data 13/03/2019 
 
2. Urbanisme 
 
2.1. Proposta atorgament llicència per instal·lació d'escomesa directa de gas a la 
Riera Buscarons 
2.2. Proposta atorgament llicència de gas per obra de manteniment al C/ Josep Ma-
ria Danès 
2.3. Proposta denegació llicència a Telefónica per dotar de servei a la E.B. de Mòbils 
de Coll Sa Figuera 
 
3. Secretaria 
 
3.1. Relació Decrets Alcaldia del 4 al 10 de març de 2019 
 
4. Donar compte de resolucions judicials 
 
5. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA-
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE MARÇ DE 2019 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 13 de març de 2019 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.- URBANISME 
 
2.1. ATORGAMENT LLICÈNCIA PER INSTAL.LACIÓ D'ESCOMESA DIRECTA 
DE GAS A LA RIERA BUSCARONS 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 14 de febrer 
de 2019 (núm. de registre 1165/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal·lació d’una escomesa directa de gas natural a la Riera Buscarons, 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 18 de febrer de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

“INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
S’ha rebut sol·licitud de NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a la instal·lació d’una 
escomesa directa de gas natural a la Riera Buscarons, amb referencia 
GDE12919020056, registre d’entrada 2019/1165 i data 14 de febrer de 2019. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
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. 

En aquest cas es tracta de paviment de pedra tipus “Sant Vicenç”. No es podrà 
iniciar l’obra fins que no es disposi del material de reposició a la zona 
d’actuació. 

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. 
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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 abalisades 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 €). El tipus d’obra proposada és d’una 
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de referència 
(PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud. 

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. 
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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.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats en el cos d’aquest informe.” 
 

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, 
subsol 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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa directa de gas natural a la Riera Buscarons de Canet 
de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament 
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de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 

Segon.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i en concepte de  
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €), s’han ingressat en data 26 de febrer de 2019. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció i tresoreria municipals. 
 
2.2. ATORGAMENT LLICÈNCIA DE GAS PER OBRA DE MANTENIMENT AL C/ 
JOSEP Mª DANÉS 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 14 de febrer 
de 2019 (núm. de registre 1164/2019) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
realització d’una obra de manteniment de gas natural al C/ Josep Mª Danés, 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 18 de febrer de 2019, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
S’ha rebut sol·licitud de NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a la instal·lació d’una obra 
de manteniment (localitzar vàlvula d’escomesa) de gas natural al C/ Josep Maria 
Danés, amb referencia GDS12919020017, registre d’entrada 2019/1164 i data 14 
de febrer de 2019. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
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. 
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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 abalisades 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 10,53 € (4% de 267,37 €). El tipus d’obra proposada és d’una 
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5a, per tant, per al càlcul del pressupost de referència 
(PR) s’utilitza el pressupost presentat amb la sol·licitud. 

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 6 dies hàbils per 
l'execució de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats en el cos d’aquest informe. 
 
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, 
subsol 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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
realització d’una obra de manteniment de gas al C/ Josep Mª Danés, 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.- Fer constar que les taxes en concepte de l’impost sobre construccions per 
un import de deu euros amb cinquanta-tres cèntims d’euro (10,53€), i en concepte 
de  taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
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cèntims d’euro (168,21 €), s’han ingressat en data 25 de febrer i 4 de març de 
2019. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a tots els interessats. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
2.3. DENEGACIÓ LLICÈNCIA A TELEFÓNICA PER DOTAR DE SERVEI A LA 
E.B. DE MÒBILS DE COLL SA FIGUERA 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada en data 5 de febrer de 2019 i núm. de registre 879 
per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U sol·licitant llicència d’obres per a la instal·lació 
de 12 pals de fusta al C/ Afores per dotar de servei a la E.B. de mòbils de Coll 
Safiguera, amb motiu de l’ampliació i el desenvolupament de la xarxa pública de 
comunicacions. 

Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
En data 5 de febrer de 2019 i número de registre 879, Telefónica de España, SAU 
ha sol·licitat llicència per a instal·lar 12 pals de fusta al C/ Afores per dotar de 
servei a la E.B. de Mòvils de Coll Salfiguera, amb motiu de l'ampliació i el 
desenvolupament de la xarxa pública de comunicacions electròniques. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
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 el torrent on es volen executar les 
obres de referència, queda inclosa al sòl no urbanitzable i qualificat com a zona 
10 “protecció de carreteres, camins i rieres”, quedant el seu aprofitament 
limitat pels següents paràmetres: 
 

1. Comprèn les bandes de terreny adjacents a les carreteres, camins principals i 
rieres amb l'objecte d'assegurar una adequada protecció. 

2. En aquesta zona es prohibeixen tot tipus de construccions, així com 
moviments de terres i extraccions d'àrids. 

3. Les rieres, avingudes i cursos d'aigua, de caràcter permanent o temporal, 
disposaran d'una franja de protecció, l'amplada de la qual es delimita als 
plànols d'ordenació i, en qualsevol cas, com a mínim, els sòls de domini públic 
sota la jurisdicció de la Junta d'Aigües. 

4. La zona de servitud és una franja de 5 m a ambdós costats de les rieres, 
comptats a partir de la part superior dels marges o murs. 

5. Les franges de protecció de camins i rieres es comptaran des de l'eix. Per als 
camins i rieres grafiats al plànol 1:5000 d'Estructura General i Orgànica del 
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Territori d'aquestes Normes, la franja serà de 15 m i per a la resta de 6 m no 
podent ser inferiors a la zona de servitud. 

6. D'acord a la legislació vigent, en el desenvolupament dels plans parcials i 
altres instruments fixats per les Normes, és necessària l'autorització prèvia de 
la Junta d'Aigües del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
quan es requereixi alguna de les següents actuacions: 

 Obres de qualsevol tipus en llera o zona de protecció 
 Abocaments directes o indirectes d'aigües residuals en llit públic. 

 

De manera paral·lela, l’article 60 punt 9 de les NNSS, estableix que es podran 
autoritzar, seguint el procediment previst per la legislació urbanística, 
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que s’hagin 
d’emplaçar al medi rural. 

 
Així mateix, remarcar, que al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’especifica a l’article 47 “Règim 
d’ús del sòl no urbanitzable” punt 4, apartat d, els següent: 

 
“4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a 
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès públic: 
... 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i 
de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de 
fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.” 

 
En aquest sentit, al punt 5 del mateix article s’estableix com a requisit per a la seva 
autorització: 
 

“5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es 
refereix l’apartat 4 ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació 
no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 
incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet 
d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini 
públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de 
manera significativa la permeabilitat  del sòl ni han d’afectar de manera 
negativa la connectivitat territorial.” 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa desfavorablement 
l’atorgament de la llicència en les condicions sol·licitades. Seria necessari realitzar 
les esmenes i aportar la documentació que es detalla a continuació:  
 

1. Caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent permís previ de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, atès es tracta d’una obra en llera d’una zona inclosa al sòl no 
urbanitzable i qualificat com a zona 10 “protecció de carreteres, 
camins i rieres”. 



 

10 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
2. Justificar que es respectaran les separacions establertes per a la zona 

10 “protecció de carreteres, camins i rieres”. 
 

3. Preveure la xarxa telefònica soterrada en lloc d’aèria, sense instal·lar els 
pals de fusta.” 
 

ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris corresponents 
als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de l’impost de 
béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de periodicitat anual als 
ajuntaments i les diputacions provincials. 
 
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 i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
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 els articles 118  i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Denegar llicència a Telefònica de España S.A.U per a la instal·lació de 12 
pals de fusta al camí de Coll Safiguera en les condicions  sol·licitades, en els termes 
que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la 
present resolució, i que son els següents: 
 

1. Caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent permís previ de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, atès que es tracta d’una obra en llera d’una zona inclosa al sòl no 
urbanitzable i qualificat com a zona 10 “protecció de carreteres, camins i 
rieres”. 

2. Justificar que es respectaran les separacions establertes per a la zona 10 
“protecció de carreteres, camins i rieres”. 

3. Preveure la xarxa telefònica soterrada en lloc d’aèria, sense instal·lar els 
pals de fusta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
 
3. SECRETARIA 
 
3.1. RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DEL 4 AL 10 DE MARÇ DE 2019 
 
Fets: 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets de 
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l’Alcaldia de data del  4 al 10 de març de 2019: 
 
Codi    Descripció                Data 

RESAL2019/311 Decret - PROPOSTA SANCIÓ 28_02 04/03/2019
RESAL2019/312 Decret d'Alcaldia d'ordenació de pagaments núm. 007/2019 04/03/2019
RESAL2019/313 Decret - INCOACIÓ MANCA IDENTIF. - 28_02 04/03/2019
RESAL2019/314 Decret - ACORD INCOACIÓ 28_02 04/03/2019
RESAL2019/315 Resolució Alcaldia contractació servei reparació vidres escola Turó del drac 04/03/2019
RESAL2019/316 Resolució Alcaldia assabentat activitat formativa interventor 04/03/2019
RESAL2019/317 Decret Convocatòria JGL 06032019 04/03/2019
RESAL2019/318 Atorgament canvi no substancial Castell Santa Florentina 04/03/2019
RESAL2019/319 Decret  modificació condicions contractuals Sr. xxx 04/03/2019
RESAL2019/320 Decret traspàs parada núm.23 mercat venda no sedentària 06/03/2019
RESAL2019/321 Resolució Alcaldia Autorització Sala Reunions 06/03/2019
RESAL2019/322 Resolució Alcaldia rectificació assabentat formació interventor 06/03/2019
RESAL2019/323 Resolució Alcaldia convocatòria Mesa de contractació 06/03/2019
RESAL2019/324 Decret deficiències activitat psicologia  06/03/2019
RESAL2019/325 Decret ordenació de pagaments 008/2019 07/03/2019
RESAL2019/326 Resolució Alcaldia serveis mínims dia 08.03 07/03/2019
RESAL2019/327 Resolució Alcaldia locals Eleccions Generals 2019 08/03/2019
RESAL2019/328 Resolució Alcaldia cartells Eleccions Generals 2019 08/03/2019

 
4. PROPOSTES URGENTS 
 
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 consi-
deració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a 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: 
 
4.1. Recursos Humans i Organització 
 
4.1.1. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES  I CONVOCATÒRIA DEL  
CONCURS OPOSICIÓ, PER  LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
LA CATEGORIA OFICIALS PRIMERA DE DIVERSES ESPECIALITATS, PER A 
COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS, DE CARÀCTER TEMPORAL, DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.   
 
Les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, han anat imposant una 
taxa de reposició d’efectius que ha fet disminuir la plantilla general de l’Ajuntament, 
atès que s’han produït diverses baixes, per jubilació, incapacitació o altres causes 
que no s’han pogut suplir i això fa que, en certs àmbits, quan es produeix una baixa 
temporal, no es pugui prestar el servei amb plenes garanties, ni amb la qualitat que 
mereixen els ciutadans.  
 
Atès que la  de 6/2018,  de 3 de juliol, Llei de pressupostos generals de l’Estat, per 
a l’any 2018, prorrogada per a l’any 2019, en el seu article 19.Uno estableix les 
limitacions a la incorporació de nou personal fixant les taxes de reposició d’efectius 
en funció dels sectors i administracions.  
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Atès que l’apartat Dos del mateix article 19, preveu que durant l’any 2018 i per 
extensió al 2019, no  es procedirà  a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat en 
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors. 
  
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en tant que és una entitat local no està 
sotmesa a l’autorització prèvia del ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques 
per procedir a la contractació de personal laboral temporal, però si a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat en relació amb la prohibició d’incorporar nou 
personal excepte casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 de març de 2019, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès que en  la contractació o nomenament d'aquest personal s'han de garantir els 
principis de publicitat, mèrit i capacitat, correspon aprovar unes bases que regulin 
la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal que pugui ser cridat en 
funció de la puntuació. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs oposició 
per a la constitució d’una borsa d’oficials primera de diverses especialitats, per 
cobrir possibles substitucions, de caràcter temporal, a la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Canet de Mar  

 
SEGON: Publicar les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el web municipal i l’anunci de la convocatòria  en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
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4.2. URBANISME 

 
4.2.1. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES D’ENDERROC PER A L’HABITATGE 
SITUAT AL C/XARÓ BAIX 

 
Vista la instància presentada pels Srs. xxx i xxx,  en virtut de la qual sol·liciten lli-
cència d’obres per a l’enderroc d’un habitatge en testera, situat al C/Xaró Baix. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal emès en data 11 de gener 
d’enguany, i que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en l’enderroc de 
l’habitatge unifamiliar situat carrer Xaró Baix. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb 
la sol·licitud, puja a la quantitat de 5.360,00 € (IVA exclòs), així mateix, el pressu-
post de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres és de 4.221,36 €. 
 
La previsió de generació de runes és de 232,50 tones. 
 
Per altra banda, consultat el Text refós del Pla Especial del Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”, es constata 
que l’edifici situat a l’esmentada finca,  queda catalogat com a Bé cultural d’interès 
local (BCIL), fitxa B 144, essent objecte de protecció: 
 

- Brancada i dintells de granit abuixardat, que es podran reubicar en cas 
d’obres d’ampliació o reforma integral. 

 
En aquest sentit, indicar, que al plànol de façanes inclòs al projecte tècnic 
d’enderroc, es grafien els brancals i el dintell de granit abuixardat de l’entrada prin-
cipal, i s’exposa que es tracta d’un element objecte de protecció. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  menors 
amb les següents condicions: 
 

 L’assumeix de direcció ha d’incorporar de forma específica la per-
manència a l’obra mentre durin els treballs d’enderroc. 
 

 Tenint en compte la fitxa del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar, caldrà retirar i conservar per a la 
seva posterior reubicació, els brancals i la llinda de pedra de la porta de 
l’habitatge existent, protegits com a BCIL (fitxa B 144). Per altra banda, cal-
drà aportar un compromís signat pel propietari de que es reubicaran 
aquests elements i qualsevol altra llinda de granit abuixardat que es 
pugui trobar durant l’obra. 
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 Donat que l’habitatge a enderrocar es troba en un entramat de carrers es-

trets i de difícil circulació, serà necessari en qualsevol cas, coordinar amb la 
policia local tot el referent a l’ocupació de la via pública així com l’accés a 
l’obra de la maquinària o dels diferents elements auxiliar necessaris per a 
l’enderroc. 
 

Finalment, recordar, que caldrà posar-se en contacte amb el cap de la brigada mu-
nicipal abans de l’inici de les obres per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i instal·lacions publiques de la façana de l’immoble que es vol ender-
rocar (senyals de trànsit, plaques amb el nom del carrer i instal·lació d’enllumenat 
públic).” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, emès en data 6 de març d’enguany que es 
transcriu a continuació: 

“Mitjançant escrit de data 17/12/2018 RE9879, el senyor xxx ha sol·licitat llicència 
d’obres majors per a l’enderroc de la construcció ubicada al carrer Xaró Baix, de 
conformitat amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte xxx (Visat núm. 
2018008949, de data 03/12/2018). 

L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11/01/2019, informe favorable 
sobre la concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta 
plenament a les prescripcions tècniques legalment establertes, si bé imposa les 
condicions següents: 

 L’assumeix de direcció ha d’incorporar de forma específica la permanència a 
l’obra mentre durin els treballs d’enderroc. 

 
 Tenint en compte la fitxa del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 

d’interès històric i artístic de Canet de Mar, caldrà retirar i conservar per a la 
seva posterior reubicació, els brancals i la llinda de pedra de la porta de 
l’habitatge existent, protegits com a BCIL (fitxa B 144). Per altra banda, caldrà 
aportar un compromís signat pel propietari de que es reubicaran aquests 
elements i qualsevol altra llinda de granit buixardat que es pugui trobar durant 
l’obra. 

 
 Donat que l’habitatge a enderrocar es troba en un entramat de carrers estrets i 

de difícil circulació, serà necessari en qualsevol cas, coordinar amb la policia 
local tot el referent a l’ocupació de la via pública així com l’accés a l’obra de la 
maquinària o dels diferents elements auxiliar necessaris per a l’enderroc. 

 
En data 06/02/2019 RE930, l’interessat aporta compromís signat pels propietaris de 
que es reubicaran els elements catalogats i qualsevol altra llinda de granit 
buixardat que es pugui trobar durant l’obra. També s’aporta full d’assumeix, on es 
fa constar el compromís de la permanència a l’obra mentre durin els treballs 
d’enderroc. 
 
FONAMENTS DE DRET: 

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 TRLUC, 
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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. 

Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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.- Segons es fa constar a l’informe tècnic de data 11/01/2019, l’edifici 
objecte del projecte d’enderroc,  queda inclòs dins el Text refós del Pla Especial del 
Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de 
Mar com a Bé cultural d’interès local (BCIL), -fitxa B144-, essent objecte de 
protecció la brancada i dintells de granit buixardat, que es podran reubicar en cas 
d’obres d’ampliació o reforma integral. 

Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa l’article 
17 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 

“Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès Local” 
(BCIL). 

1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 

2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de 
protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors 
de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 

El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal en el 
seu informe de data 11/01/2019, fent constar que en el plànol de façanes inclòs al 
projecte tècnic d’enderroc s’hi grafien els brancals i el dintell de granit buixardat de 
l’entrada principal, i s’exposa que es tracta d’un element objecte de protecció. 

Quart.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, són les que es corresponen al càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, 
article 6.1): 
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Preu per m2  Import 
Mínim: 333,96 € 333,96 € 

Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 16/12/2018 es va efectuar 
l’ingrés d’aquesta taxa. 

Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per 
al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi  detallen. 

Segons manifesta l’arquitecta tècnica municipal, en el seu informe de data 
11/01/2019, el pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 5.360,00 € (IVA exclòs), així 
mateix, el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és de 4.221,36 euros, per la qual cosa l’import de l’ICIO a li-
quidar per aquest concepte és el següent: 

Pressupost Tipus  Total 
5.360,00 € 4%  214,40 € 

Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 16/12/2018 es va efectuar 
l’ingrés d’aquest impost. 

Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 10% 
pressupost 536,00 € 

   

Residus de la construcció 11€/tona 232,48 t 2.557,28 
€ 

Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 16/12/2018 es va efectuar 
el dipòsit d’ambdós imports. 

CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data11/01/2019”. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la pro-
posta per part dels Serveis Tècnics. 
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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 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. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres d’enderroc al Sr. xxx, per a l’enderroc de 
l’habitatge situat al C/Xaró Baix, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les següents condicions: 
 

 L’assumeix de direcció ha d’incorporar de forma específica la per-
manència a l’obra mentre durin els treballs d’enderroc. 
 

 Tenint en compte la fitxa del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar, caldrà retirar i conservar per a la 
seva posterior reubicació, els brancals i la llinda de pedra de la porta de 
l’habitatge existent, protegits com a BCIL (fitxa B 144). Per altra banda, cal-
drà aportar un compromís signat pel propietari de que es reubicaran 
aquests elements i qualsevol altra llinda de granit abuixardat que es 
pugui trobar durant l’obra. 
 

 Donat que l’habitatge a enderrocar es troba en un entramat de carrers es-
trets i de difícil circulació, serà necessari en qualsevol cas, coordinar amb la 
policia local tot el referent a l’ocupació de la via pública així com l’accés a 
l’obra de la maquinària o dels diferents elements auxiliar necessaris per a 
l’enderroc. 

 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació  
provisional en concepte de l’impost sobre construccions per un import de dos-cents 
catorze euros amb quaranta cèntims d’euro (214,40€) i per taxes urbanístiques la 
quantitat de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€). 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cinc-cents trenta-sis euros (536,00€) i la fiança de 
residus de construcció per import de dos-mil cinc-cents cinquanta-set euros amb 
vint-i-vuit cèntims d’euro (2.557,28€). Aquestes fiances es retornaran a la finalitza-
ció de les obres, prèvia sol·licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un 
gestor autoritzat. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que dis-
posen les ordenances fiscals vigents.  
  
4.2.2. CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE EN TESTERA AL C/XARÓ BAIX 
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Vista la instància presentada pels Srs. xxx i xxx, en virtut de la qual sol·liciten lli-
cència d’obres per a la construcció d’un habitatge en testera al C/Xaró Baix. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 1 de març de 2019 que es 
transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En data de 17 de desembre de 2018 va entrar per registre núm. 9878 la sol·licitud 
de llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera 
al carrer Xaró Baix. 
 
En data de 6 de febrer de 2019 s’aporta documentació complementària a la 
sol·licitud que inclou: 
 

- Instància exposant que s’aporta la documentació requerida 
- Plànols I1b “xarxa de pluvials” i I1 “clavegueram” 
- Plànol 7 corresponent a la secció 2 
- Carta de compromís per part dels promotors que es reubicaran els brancals i 

llinda de la porta de l’habitatge existent 
- Justificants de les liquidacions complementaries 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 

- Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions míni-
mes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme. 

- DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre pro-
tecció de la legalitat urbanística. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vi-
gent (DOGC núm. 4471del 16/09/2005) 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 2a “ordenacions amb pati”. 
 
SEGONA.- El pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic inclou l’edificació existent amb un nivell de protecció de 
Bé cultural d’interès local (BCIL) i determina com a objectes de protecció els bran-
cals i dentells de granit abuixardat, concretant que es podran reubicar en cas 
d’obres d’ampliació o reforma integral. 
 
TERCERA.- La documentació aportada justifica els següents punts d’acord amb 
l’informe de la documentació aportada inicialment per ajustar la sol·licitud a la 
normativa urbanística d’aplicació: 
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- Evacuació separativa de les aigües 
- Color de la façana blanc o terrós clar 
- Col·locació d’elements en coberta dins del gàlib màxim edificable 
- Conservació dels brancals i la llinda de pedra de la porta de l’habitatge 

 
QUARTA.- Amb la documentació aportada s’ajusta el projecte a la normativa urba-
nística d’aplicació. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement 
l’atorgament de la llicència d’obres majors sol·licitada per a la construcció d’un ha-
bitatge unifamiliar en testera al carrer Xaró Baix núm. XX de Canet de Mar.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 1 de març de 2019 que es 
transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
En data 17/12/2018 RE9878, el senyor xxx sol·licita llicència d’obra major per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar en testera al carrer Xaró Baix, de Canet de 
Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte xxx (amb 
visat col·legial 2018008946, de 27/11/2018. 
 
En data 28/01/2019 es notifica a l’interessat el contingut de l’informe de 
l’arquitecta municipal, de data 14/01/2019, en el qual posa de manifest un seguit 
d’aspectes que cal esmenar. 
 
En data 06/02/2019 RE930, en resposta al requeriment anterior, l’interessat aporta 
nova documentació, que és informada favorablement per l’arquitecta municipal, a 
l’informe de data 01/03/2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 subsol, 
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 l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, 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.- Segons es fa constar a l’informe tècnic de data 01/03/2019, l’immoble on 
es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com a BCIL, 
essent-ne objecte de protecció els brancals i dentells de granit buixardat, 
concretant que es podran reubicar en cas d’obres d’ampliació o reforma integral. 
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa l’article 
17 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

“Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès Local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 

autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de 
les fitxes del Catàleg. 
 

2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 

colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 

 
El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
01/03/2018. 
 
Quart.- Pel que fa les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, en consta acreditada l’autoliquidació en data 16/12/2018, d’acord amb el 
càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

Preu per m2  Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €/m2 (mínim: 333,99) 
€  157,7 m2 526,72 € 

TOTAL  526,72 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per 
al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els 
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coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Si bé el pressupost presentat per l’interessat amb la sol·licitud de llicència puja 
122.382,00 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de 
data 14/01/2019, el pressupost de referència (PR) puja un total de 153.917,28 
euros, per la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
153.917,28 € 4%  6.156,69 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que, en data 16/12/2018 es va efectuar una 
autoliquidació per import de 4.895,28 euros i que, en data 03/02/2019, s’ha 
efectuat l’ingrés de 1.261,41 euros, per completar la quota total de l’impost. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total
Valors urbanístics en risc 2% pressupost 3.078,35 €
  
Residus de la construcció 11€/tona 314,94 t 3.464,34 €

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar el dipòsit de 
la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra. 
 
Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns municipals, en data 
16/12/2018 es va efectuar un dipòsit per import de 2.447,64 euros (d’acord amb 
un pressupost declarat de 122.382,00 euros) i que, en data 03/02/2019, s’ha 
efectuat l’ingrés de 630,71 euros, per completar l’import total d’aquesta garantia. 
 
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”. 
 
CONCLUSIONS 

En virtut de tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable de l’arquitecta 
municipal, de data 01/03/2018, s’informa favorablement l’atorgament 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. 
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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 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. 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres de construcció d’un habitatge en testera als Srs. 
xxx i xxx, al C/Xaró Baix, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
Segon.- Fer constar que s’ha ingressat l’import corresponent a l’autoliquidació 
provisional en concepte de l’impost s/construccions per un import de sis mil cent 
cinc quaranta-sis euros amb seixanta-nou cèntims d’euro (6.156,69€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cinc-cents vint-i-sis euros amb setanta-dos cèntims 
d’euro (526,72€). 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de tres-mil setanta-vuit euros amb trenta-cinc 
cèntims d’euro (3.078,35€) i la fiança per residus de la construcció per import de 
tres-mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims d’euro 
(3.464,34€)  
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis Tècnics d’aquest ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents.  
 
4.3. CULTURA I PATRIMONI 

 
4.3.1. APROVACIÓ BASES 6ENA EDICIÓ PREMI NARRATIVA SANT JORDI 
2019 
 
Fets: 
 
L’Àrea de Cultura a través de la Biblioteca P. Gual i Pujadas realitza diverses 
activitats de dinamització de l’equipament relacionades amb l’impuls de la llengua i 
la lectura pública. Per aquest motiu es convoca el Premi de Narrativa al voltant de 
la festivitat de Sant Jordi. 

La VIena edició es proposa al voltant del lema “100 anys” a propòsit del Centenari 
de la Biblioteca Popular de Canet de Mar que se celebra aquest any. 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas és el líder d’aquest projecte i proposa les bases 
següents:  “BASES DEL VI PREMI DE NARRATIVA 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi 
de Narrativa Sant Jordi 2019. 
 
Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
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PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la 
següent manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 
2019.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “100 anys” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, 
escrits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, 
digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
 
Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais 
entre línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VI 
PREMI DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL 
TREBALL, EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  
PSEUDÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de 
l’autor/a i fotocòpia del DNI 
 
JURAT 
El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de 
Canet de Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar 
desert qualsevol dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
 
PREMIS 
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S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la 
plaça de la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  
Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVI Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació 
de les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. 
Restaran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que 
es fan arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas 
l’organització tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o 
no, als autors.”  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 28 de febrer de 2019 que es transcriu a continu-
ació: 
 

“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura, en relació a la convocatòria de la 6ena 
edició del Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, informa que: 

1.- El Premi de Narrativa de la Biblioteca P. Gual i Pujadas és un projecte que forma 
part de les accions relacionades amb el foment de la lectura i la difusió de la 
literatura i l’escriptura al municipi. 

2.- Que la Biblioteca P. Gual i Pujades és el líder d’aquest projecte i proposa les 
bases reguladores d’aquest premi adreçat a totes les franges d’edat, i que 
constitueix un dels eixos centrals de la celebració de Sant Jordi al municipi. 

3.- Que aquest premi constitueix la fase local de la Mostra Literària del Maresme 
que organitza el Consell Comarcal. 

4.- Que en el pressupost de l’àrea de Cultura estava prevista la despesa de 450€, 
atès que és un concurs que ve celebrant-se en els darrers anys, i que s’ha realitzat 
la retenció de crèdit corresponent. 

I per tot el que aquí s’exposa s’informa favorablement per a l’aprovació de les 
bases i la convocatòria de la 6ena Edició del Premi de Narrativa que es proposa a la 
Junta de Govern Local per tal de desenvolupar aquesta acció de difusió cultural al 
municipi.” 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny i núm. 
1022/2017, de 28 d’agost, es va delegar aquesta competència a la Junta de Go-
vern Local, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del VIè Premi de Narrativa de la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar amb les bases següents: 

BASES DEL VI PREMI DE NARRATIVA 
 
La Biblioteca P. Gual i Pujadas i l’Ajuntament de Canet de Mar convoquen el Premi 
de Narrativa Sant Jordi 2019. 
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Optaran a premi tots els treballs presentats que compleixin les següents bases. 
 
PARTICIPACIÓ 
Hi poden participar tots els canetencs, residents o estudiants, repartits de la 
següent manera: 
 
* GRUP A: de 6 a 8 anys. 
* GRUP B: de 9 a 11 anys. 
* GRUP C: de 12 a 14 anys.  
* GRUP D: de 15 a 18 anys. 
* GRUP E: de 19 a 25 anys. 
* GRUP F: a partir de 26 anys. 
 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 
2019.  
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El tema és “100 anys” 
 
Només s’acceptarà una obra per participant. Els treballs hauran de ser individuals, 
escrits en català, totalment inèdits i no publicats en cap tipus de format (paper, 
digital). 
 
Els treballs tècnics i científics quedaran exclosos de la convocatòria. 
 
Extensió màxima del treball: 
- Categoria A, B, C: 5 fulls DIN-A4,  
- Categoria D, E, F: 15 fulls DIN-A4.  
 
Els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espais 
entre línies 1,5 punts o equivalent. 
 
Es presentaran 6 còpies. 
El treball guanyador de cada categoria, s’haurà de lliurar en suport informàtic. 
 
PLIQUES 
Els treballs han d’especificar, a la portada o a l’inici: títol, pseudònim, edat i grup. 
 
Aquestes còpies es presentaran en un sobre de format gran tancat, adreçat a: VI 
PREMI DE NARRATIVA “BIBLIOTECA DE CANET DE MAR”, indicant el TÍTOL DEL 
TREBALL, EL PSEUDÒNIM I EL GRUP. 
 
A l’interior del sobre gran s’inclourà un altre sobre petit i tancat  identificat amb el  
PSEUDÒNIM i GRUP, que ha de contenir una targeta amb el nom, adreça, telèfon de 
l’autor/a i fotocòpia del DNI 
 
JURAT 
El jurat estarà format per 5 persones vinculades al món cultural o educatiu de 
Canet de Mar, i en cap cas, serà personal de la Biblioteca. El jurat pot declarar 
desert qualsevol dels premis oferts o lliurar alguna menció si així ho creu oportú. 
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PREMIS 
S’estableix un premi per a cada categoria: 
* GRUPS A, B i C: Lot de material escolar + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP D: 100 € + Llibre de Sant Jordi. 
* GRUP E: 150 € + Llibre de Sant Jordi.  
* GRUP F: 200 € + Llibre de Sant Jordi. 
El lliurament dels premis es celebrarà el dia 23 d’abril a ¾ de 6 de la tarda a la 
plaça de la Biblioteca. 
 
ALTRES CONSIDERACIONS  

Els treballs guanyadors quedaran a disposició de la Biblioteca i es presentaran a la 
XXXVI Mostra Literària del Maresme. L’organització es reserva el dret de publicació 
de les obres guanyadores, així com donar-les a conèixer a través de xarxes socials. 
Restaran en poder de la Biblioteca per si es volen editar. Entenem que les obres que 
es fan arribar al concurs són còpies i que l’autor en conserva l’original. En cap cas 
l’organització tornarà les obres presentades, independentment si són premiades o 
no, als autors.  

 

Segon.- Fer difusió d’aquest premi als col·lectius i persones del municipi que es 
cregui convenient, com escoles, instituts i centres culturals i també al Web 
municipal.   

Tercer.-  Autoritzar la despesa de 450€ de premis en metàl·lic amb càrrec a la 
partida 31 33400 48500. 

Quart.- Realitzar el pagament a les persones guanyadores d’acord amb aquestes 
bases i d’acord amb l’acta del veredicte del Jurat de la 5ena Edició del Premi de 
Narrativa Biblioteca P. Gual i Pujadas.  

 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
4.3.2. ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PRORROGAT FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
Fets: 
 
Atès que des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar es vol continuar 
impulsant polítiques de Difusió Artística, ja sigui amb accions de la pròpia regidoria, 
ja sigui donant suport a les associacions culturals del municipi. 
 
Atès que les accions que concreten les polítiques de Difusió Artística municipals 
venen determinades en part per les subvencions que atorga l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona, entre altres accions de suport. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona aprova el 30 d’octubre de 2014 un protocol 
d’adhesió al  Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de l’àrea de 
Presidència, al qual per accedir al finançament de la programació escènica 
municipal cal adherir-se.  
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Atès que l’envelat de Vil·la Flora és l’equipament on es desenvolupen la majoria 
dels espectacles programats, i que compleix els requisits  
 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Cultura de data 08 de març de 2019. 
 
Atès que l’ajuntament de Canet de Mar està en condicions de garantir els requisits 
del Protocol esmentat i complir els compromisos, el text del qual és el següent:  
 
PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE  
BARCELONA (2015-2018) 
 

 Aprovat per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
30d’octubre de 2014 i publicat al BOPB de 7 de novembre de 2014 (núm. de 
registre 022014029222) 

 
 Aprovada la pròrroga de la vigència del Protocol fins a 31 de desembre de 

2020 en data 8 de novembre de 2018 per acord de Junta de Govern núm. 
549 de la Diputació de Barcelona. 

 
Preàmbul 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les 
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es 
realitzen en espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa 
gestionat per l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de 
programació i difusió artístiques dels municipis adherits. La participació al Circuit 
dona dret a  gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal 
d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els 
quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
 
Primer.- Objecte  
 
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest Protocol, formalitzar la relació entre els 
ens locals que gestionen els espais escènics de la província de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per 
impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar 
serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió 
artística. 
 
Segon.-  Objectius 
 

 Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionali-
tat i de qualitat. 

 
 Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i 

musical: els equipaments, les organitzacions i els equips humans. 
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 Dotar d’eines i recursos als municipis, amb respecte per l’autonomia 
d’aquests, per estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques 
i musicals. 

 
 Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular es-

pectacles i concerts en les millors condicions per als municipis. 
 
 Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i 

llenguatges i l’esperit crític. 
 
 Impulsar estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les 

arts escèniques i musicals. 
 
 Promoure programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts 

en viu. 
 
Tercer.-   Definició dels partícips 
 
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals per al període 2015-2018:  
 

- La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Protocol. 
 

- Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes 
autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercan-
tils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens 
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals que 
s’adhereixin al Protocol. 

 
Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació són els 
ciutadans. 
 
Quart.-  Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, els 
següents:  
 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent 

adaptat a l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una 
programació artística.  

 
L’espai ha de disposar de: 

 la llicència o comunicació en el cas de teatres privats. 
 un pla d’autoprotecció i/o emergència redactat per una persona tècnica 

competent d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesu-
res d’autoprotecció i es fixa el continguts d’aquestes mesures: 

- els espais amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 
persones han de fer un pla d’autoprotecció d’acord amb la norma-
tiva específica reguladora. 
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- els espais amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han 
de fer un pla d’emergència. 

 les assegurances de responsabilitat civil obligatòries. 
 
(consultar a l’Annex la modificació d’aquest punt aprovada conjuntament amb la 
pròrroga del vigent Protocol) 
 
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equi-

pament. 
 
3. Mantenir una programació professional estable anual amb els mínims següents 

segons el volum del municipi: 
 

 Municipis fins a 5.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 2 activi-
tats escèniques i/o musicals professionals.  

 
 Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants: cal que realitzin un mínim 

de 5 activitats escèniques i/o musicals professionals.  
 
 Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants: cal que realitzin un mínim 

de 8 activitats escèniques i/o musicals professionals.  
 
 Municipis de més de 50.001 habitants: cal que realitzin un mínim de 12 

activitats escèniques i/o musicals professionals.  
 

En aquestes programacions es poden incloure espectacles d’interior i de carrer. 
No es podran incloure els espectacles que es realitzin en dies de festa major, 
excepte els espectacles d’arts de carrer  que, de manera excepcional i 
degudament justificats, podran ser comptabilitzats per aconseguir els mínims de 
programació exigida. 

 
4. Els municipis de més de 25.000 habitants hauran de vetllar per diversificar 

l’oferta amb la inclusió de propostes de teatre, música, dansa i circ dins la pro-
gramació.  

 
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la tempo-

rada, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se 
al carrer que podran ser gratuïtes. 

 
En el moment de sol·licitar l’adhesió al Protocol, els ajuntaments hauran d’acreditar 
tots aquests requisits mitjançant la certificació per part de fedatari públic de l’ens 
local. En el cas de les empreses descentralitzades, els organismes autònoms locals, 
les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens 
locals i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la 
gestió dels espais escènics municipals hauran d’acreditar aquest requisits 
mitjançant certificació del representant legal de l’entitat. 
 
Queden exempts d’acreditar el punt 1 d’aquest apartat del Protocol els ens locals 
adherits a l’anterior Protocol que certifiquin que no s'han portat a terme 
modificacions substancials i que continua vigent la documentació aportada per a 
l'adhesió al Protocol 2012-14. 
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Cinquè.- Compromisos dels ens locals 
 
- Disposar d’un pressupost per garantir l’estabilitat i regularitat de la programació. 
 
- Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da 

de dur a terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes 
amb l’Oficina de Difusió Artística.  

 
- Informar periòdicament a l’Oficina de Difusió Artística sobre la totalitat de les 

funcions i concerts professionals inclosos a la programació estable del seu municipi 
i lliurar les dades estadístiques que es requereixin des del Circuit per tal d’elaborar 
un informe anual sobre la programació de la província de Barcelona. Per tal de la 
transmetre de l’esmentada informació la Diputació de Barcelona facilitarà l’accés a 
una aplicació informàtica d’accés restringit pròpia o externa. En la difusió de 
l’informe anual es respectarà la confidencialitat de les dades referides a cada 
municipi.   

 
- Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de 

gestió que correspongui. 
 
- Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i 

exhibició de les arts escèniques i musicals. 
 
- Participar a les reunions de la Comissió de tècnics municipals de difusió artística 

organitzada per l’Oficina de Difusió Artística, anomenada a partir d’ara Comissió 
Escena. La Comissió Escena funcionarà com a òrgan consultiu del Circuit i es re-
unirà semestralment. 

 
- Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació de l’espai escènic, la seva activi-

tat i el seu pla de comunicació quan sigui requerida.  
 
- Fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la documentació ge-

nerada per l’activitat cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements 
de divulgació com ara materials audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió 
que serveixi de suport al producte resultant de la col·laboració, mitjançant la in-
clusió del logotip de la Diputació de Barcelona. 

 
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
  
- Donar resposta a les demandes del municipis adherits al Circuit, referides a su-

port econòmic o a assessoraments derivats de la gestió de la programació.   
 
- Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions pro-

fessionals municipals. 
 
- Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques deri-

vades de la gestió del programa. 
 
- Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva 

presa de decisions: garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a 
l’assessorament per al millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant 
els seus interessos i el paper dels ens local en les polítiques de difusió artística.  
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- Impulsar polítiques i donar suport  a les estratègies de comunicació i foment de 

públics de les programacions artístiques municipals, i a la promoció de progra-
mes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 

 
- Vetllar pel treball en xarxa dels municipis adherits i afavorir la participació 

d’aquests en la gestió i les reunions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Mu-
nicipals. 

 
- Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres 

(teatre, música, dansa, circ, etc.) i que incorporin noves creacions. 
 
Setè.- Organització del Circuit 
 
L’oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona exercirà les funcions 
d’impuls, coordinació i seguiment de les activitats incloses dins el Circuit així com 
l’organització, gestió i coordinació institucional de tot allò que sigui necessari per al 
bon desenvolupament del programa, per això s’organitzarà en els següents òrgans: 
 
I. Comissió Escena. És l’òrgan de participació dels ens locals que estan adherits 

al Circuit i en el qual els seus representants poden expressar els seus interessos 
sobre les estratègies públiques de suport a la difusió artística i les qüestions de-
rivades de la seva gestió.  
 
La Comissió Escena està integrada per tècnics municipals, responsables de les 
programacions dels espais escènics, designats pels ens locals adherits. L’Oficina 
de Difusió Artística és la responsable de convocar i coordinar les tasques de la 
Comissió Escena que es realitzaran com a mínim dos cops a l’any. 

 
II. Comissions Artístiques. Són taules de treball integrades per tècnics muni-

cipals, encarregades d’assessorar al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una 
tria dels espectacles i concerts que poden tenir més interès pels municipis. 
 
Existeixen tres comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de 
propostes de teatre, dansa i circ;  la comissió de seguiment i valoració de 
propostes de música, i la comissió de seguiment i valoració de propostes 
adreçades al públic familiar. 
 
Aquestes comissions estan formades per un màxim de deu tècnics municipals i 
dos representants de l’Oficina de Difusió Artística. En determinats casos, es pot 
requerir la participació d’experts externs. La composició de les comissions 
artístiques ha de garantir que estiguin representats municipis de diferents 
característiques pel que fa al volum d’habitants i al tipus d’equipaments.  

 
Vuitè.- Principals serveis per als ens locals adherits 
 
a) Suport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels 

ens locals, en el marc del Circuit 
 
El Circuit és l’eina mitjançant la qual l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona dona suport a la programacions estables de difusió artística de 
caràcter professional de música i arts escèniques. Els ens partícips adherits al 
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Circuit poden sol·licitar suport per a realitzar espectacles d’arts en viu que 
formen part de programacions estables, organitzats directa o indirectament per 
l’ajuntament, que es realitzin en espais escènics de titularitat municipal o privats 
amb els quals l’ajuntament hagi establert algun acord formal de col·laboració. 
 
Tots els espectacles s’han de dur a terme en un espai que permeti el control 
d’accés a través d’una entrada de pagament, a excepció dels espectacles 
concebuts per a ser realitzats en un espai obert o de manera itinerant (arts de 
carrer).  
 
L’abast del suport econòmic es basa en diferents variables:  
 

 el nombre d’habitants del municipi, 
 el cost del caixet  en funció del format i de l’interès artístic, cultural i social 

de l’espectacle o concert, 
 i la disponibilitat de recursos del pressupost destinat per l’Àrea de Presi-

dència de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona, atenent a la disposició pressupostària, podrà donar 
suport i fer promoció específica d’alguns dels espectacles per iniciativa pròpia, 
prèvia consulta i aval dels programadors municipals a través dels òrgans de 
participació dels quals disposa el Circuit. S’haurà de garantir les mateixes 
condicions d’accés per a tots els ens locals adherits. 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona podrà establir convenis de 
col·laboració amb els ajuntaments que tinguin espais escènics de referència al 
territori de la demarcació.  

 
Per a establir aquests convenis es valorarà de manera especial que la programació 
dels equipaments  inclogui la major diversitat de gèneres i llenguatges artístics 
possibles, la projecció supramunicipal de l’oferta i que l’estructura de gestió de 
l’equipament destini uns recursos per a abordar estratègies de públics, de 
comunicació i a impulsar programes educatius, socials i comunitaris relacionals amb 
les arts en viu. 
 
b) Suport a les polítiques de comunicació, de creació i formació de públics i altres 

programes educatius, socials i comunitaris de les programacions artístiques mu-
nicipals relacionades amb les arts en viu 

 
L'Àrea de Presidència, mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, posa una atenció 
especial en les polítiques d’ampliació de públics cap a la cultura, això es tradueix 
en el desplegament d’un seguit d’estratègies per a impulsar i  donar suport als 
programes municipals de comunicació i creació i formació de públics. 
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística s’impulsarà l’organització d’accions de 
promoció dels espectacles i concerts de la programació dels teatres municipals 
per tal d’intentar captar nous públics.  

 
Així mateix i atenent a la disposició pressupostària es podran establir línies i 
mecanismes per finançar els projectes de comunicació i públics dels espais 
escènics i els programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts 
en viu dels ens partícips. 
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c) Assessorament i formació 
 

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de 
Difusió Artística,  es compromet a oferir als ens partícips informació i 
assessorament artístic i tècnic per a qüestions derivades de la programació 
municipal i el bon funcionament dels equipaments escènics locals.  
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística també s’oferirà formació adreçada als tècnics 
municipals, per tal de millorar la professionalització de la gestió de l’activitat dels 
espais escènics municipals.  

 
d) Informació i difusió de les propostes artístiques 
 

L’Oficina de Difusió Artística mantindrà una base de dades amb informació de 
l’oferta escènica i musical i l’agenda d’activitats dels espais escènics municipals. 
Aquesta informació es difondrà a través d’una web específica. 
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística també es farà difusió entre els tècnics 
municipals d’informació sobre espectacles i concerts que les comissions 
artístiques destaquin segons criteris de professionalitat, qualitat i interès per a 
les programacions dels espais escènics. 

 
e) Borsa de lloguer de material escènic 
 

L’Oficina de Difusió Artística oferirà una borsa de lloguer de material escènic per 
facilitar al màxim que les programacions estables d’arts escèniques professionals 
es puguin dur a terme en condicions òptimes. 
 
La vigència de la borsa de lloguer estarà condicionada a la disponibilitat 
pressupostària de la Diputació de Barcelona i al manteniment d’una demanda 
municipal en aquest sentit per ajudar a cobrir la insuficient dotació de recursos 
tècnics que alguns espais tenen actualment per programar espectacles amb una 
certa complexitat tècnica.  

 
f) Anàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènics: Cercle de compara-

ció intermunicipal i Estudi de programacions municipals 
 

El Cercle de comparació intermunicipal d’Espais Escènics pretén la millora de la 
qualitat dels espais escènics municipals partint de la definició i validació 
d’indicadors dels espais de cada municipi, l’anàlisi de resultats, i la comparació 
entre diferents municipis per identificar bones pràctiques. 
 
L’Oficina de Difusió Artística elaborarà i difondrà anualment un informe amb els 
resultats estadístics de les funcions realitzades per tots els espais escènics 
adherits i fomentarà la participació al Cercle de comparació intermunicipal – 
iniciativa impulsada pel Servei de Programació de la Diputació de Barcelona - 
dels espais escènics del Circuit que compleixin amb els requisits establerts. 

 
g) Participació en xarxes i coordinació amb altres institucions 
 

La Diputació de Barcelona per impulsar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
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Municipals podrà establir acords amb altres institucions i associacions culturals i 
participar en xarxes i associacions professionals del seu àmbit. 
 
La participació en xarxes i la signatura d’acords institucionals han de garantir 
l’ampliació de nous serveis (assessorament, formació professional, creació i 
formació de públics, i millor finançament, entre d’altres) per als ens locals 
adherits i l’accés a plataformes de difusió i/o a una informació privilegiada de 
l’àmbit de les arts escèniques i musicals. 

 
Novè.- Procediment d’adhesió 
 
Per a garantir el principi de publicitat i lliure concurrència es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona un anunci de l’aprovació del Protocol obrint el 
termini de presentació de sol·licituds d’adhesió.  
 
La voluntat d’adhesió al Protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels 
ens locals i notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens 
locals han d’acompanyar a la seva voluntat d’adhesió, aprovada per part de l’òrgan 
competent de l’ens, un acte d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de 
l’òrgan competent de l’ens local del qual depèn. S’acreditarà mitjançant un certificat 
dels anteriors acords signat pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau de 
l’alcalde/essa de l’ens. 
 
A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els 
requisits per participar en el Circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest 
Protocol. 
 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot 
oposar si contravé les determinacions del present Protocol o és incompatible amb 
aquestes. Si, a judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho 
aconsellen, es pot formalitzar en darrer terme mitjançant un conveni singular. 
 
La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens locals 
de la província trametin al llarg de la vigència del Protocol. 
 
La iniciació del tràmit per part de l’ens local, mitjançant la notificació a la Diputació 
de Barcelona de la seva voluntat d’adhesió és un requisit indispensable per la 
sol·licitud de qualsevol ajut i la formalització de qualsevol actuació derivada del 
Protocol del Circuit. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest Protocol serà vigent des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 
2018, amb possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.  
 
Onzè.- Règim jurídic instrumental del Protocol 
 
El present Protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les 
previsions normatives següents: 
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Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local LRBRL), i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC), en 
tant que aquests preceptes legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb 
els municipis de la seva demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i 
activitats de competència municipal mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i 
cooperació que procuri assegurar la prestació integral i adequada, en la totalitat del 
territori provincial, dels serveis de competència municipal.  
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques 
locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a 
través de convenis interadministratius. 
 
Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
desplega el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure els 
ens locals. 
 
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Protocol. 
 
ANNEX 
 
En data 8 de novembre de 2018, per acord de la Junta de Govern núm. 549 
de la Diputació de Barcelona, s’ha aprovat la pròrroga fins a 31 de 
desembre de 2020, del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals) i així mateix s’ha modificat la redacció del Pacte 
Quart, apartat 1 d’aquest Protocol que passa a tenir al següent redacció: 
 
Quart.-  Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, els 
següents:  
 

1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent 
adaptat a l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de segure-
tat, climatització i higiene per tal de desenvolupar l’activitat. 

 
L’espai ha de disposar de: 

 la llicència o comunicació en el cas de teatres privats. 
 les assegurances de responsabilitat civil obligatòries. 

 
Vista la documentació de referència, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona prorrogat fins el 31 de desembre 
de 2020, de l’envelat de Vil·la Flora. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
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5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diversos d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractor, s’aixeca la sessió, essent 18:05 de tot el 
que jo com a secretaria certifico. 
 
La secretaria        L’alcaldessa 


