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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 D’ABRIL DE 2018 

 
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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 19.30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

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

Local de data  11.04.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació assistències a òrgans col·legiats, des del 15 de març fins al 14 

d’abril de 2018 
5) Donar compte de la relació de decrets del  2 al 8 d’abril de 2018 (números del 

417 al 428) 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11.04.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 11 d’abril de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 
del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
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- Diligència d’ordenació de data 10 d’abril de 2018, del lletrat de l’Administració 
de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, donant 
per interposat el recurs de reposició contra la providència de data 8/03/2018, en 
el procediment abreujat núm. 276/2015 F. 
 
Se’n dóna compte. 
 
-Escrit d’al·legacions presentat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15, de Barcelona, pel Procurador del Tribunals i de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
xxx, en relació al procediment abreujat núm. 276/2015 F. 
 
Se’n dóna compte. 
 
- Escrit de data 11 d’abril de 2018, rebut del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13, de Barcelona, emplaçant l’Ajuntament de Canet de Mar en el Recurs ordinari 
núm. 115/2018 F, interposat per xxx i xxx, contra  Decret de l’Ajuntament de 
Canet de Mar núm. 75, de data 23 de gener de 2018.  
 
Se’n dóna compte. 
 
- Escrit de data 16 d’abril de 2018, rebut del lletrat de la Diputació de Barcelona, 
en relació al Procediment abreujat núm. 238/2017, interposat per la senyora xxx, 
informant de l’escrit presentat pel Procurador senyor xxx davant l’esmentat 
Jutjat, sol·licitant s’acordi practicar la taxació de costes i requereixi pagament 
condemna. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/16/2018 de data 18 d’abril de 2018 
per import de  140,00€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 



S/Amn 

 
3 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/16/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/16/2018 

 

data: 11-04-18 

 

 
       

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
 
aprovat 

 

061 xxx Habitatge/Llum 140,00€ El mateix                        xxxxxxxx  

      

Total     140,00€     
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL.LEGIATS, DES DEL DIA 15 
DE MARÇ FINS AL 14 D’ABRIL DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
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Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 21 i 28 de març i els dies 4 i 11 d’abril de 2018, segons les quals hi han 
assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo 
Mata i el Sr. Josep M. Masvidal Serra.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió Assessora del dia 22 
de març de 2018, segons la qual hi ha assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. 
Antonio Romero Carbonell, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Sílvia Tamayo Mata, 
el sr. Josep M. Masvidal Serra i el sr. Laureà Gregori Fraxedas.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal del dia 29 de març 
de 2018, segons la qual hi ha assistit la sra. Esther Agulló Renau, el sr. Laureà 
Gregori Fraxedas, el sr. Marc Jiménez Torres, el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Àngel 
López Solà, el sr. Jesús Marín Hernández, el sr. Josep M. Masvidal Serra, el sr. 
Antoni Romero Carbonell, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Cristina Soler Vílchez 
i la sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió Especial de Comptes 
del dia 22 de març de 2018, segons la qual hi ha assistit el sr. Lluís Llovet Bayer, 
el sr. Laureà Gregori Fraxedas, el sr. Antoni Romero Carbonell, la sra. Raquel 
Serra Lerga i la sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidora de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre el 15 de març i el 14 d’abril de 2018, amb 
el següent detall: 
 

Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 284,42 € 
Jiménez Torres, Marc 184,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.757,74 € 
López Solà, Àngel 184,42 € 
Marín Hernández, Jesús 184,42 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.707,74 € 
Romero Carbonell, Antoni 284,42 € 
Serra Lerga, Raquel 1.757,74 € 
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Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.757,74 € 
TOTAL 8.471,90 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 8.471,90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300.   
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 2 AL 8 D’ABRIL DE 
2018 (NÚMEROS DEL 417 AL 428) 
 

[Num. 
Decret 

Data Títol 

DE0417/2018 04/04/2018 Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament per a xxx 

DE0418/2018 04/04/2018 Torneig volei Platja 2018 

DE0419/2018 04/04/2018 Tarja aparcament individual per a persones amb 
discapacitat Sra. xxx. 

DE0420/2018 04/04/2018 FIRA DEL DIA DE LA MARE 

DE0421/2018 04/04/2018 Padró d'habitants. Sol·licitud d'empadronament per a 
JM.A.L. i família 

DE0422/2018 06/04/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2018/13  

DE0423/2018 06/04/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2018/14 

DE0424/2018 06/04/2018 Assabentat impartició cursos  

DE0425/2018 06/04/2018 TRE 2018 001 - MODIFICACIÓ CLAUERS 

DE0426/2018 06/04/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/1 

DE0427/2018 06/04/2018 Contractació subministrament llicències Microsoft office 
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365 per a equips virtuals. 

DE0428/2018 06/04/2018 Contractació subministrament llicències Microsoft Windows 
per a equips virtuals. 

[FIN 
7.-] 
6.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
6.1.- RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES I RECURSOS DE REPOSICIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’EXERCICI 
2017 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 d’octubre de 2016 va 
aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) de Canet de Mar per a l’exercici 2017, que va 
quedar definitivament aprovada en data 22 de desembre de 2016.  
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Atès que amb l’anterior objectiu, des de la regidoria d’Hisenda, s’han preparat 
unes bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior 
finalitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui 
d’aplicació. 
 
Atès que en data 11 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les 
bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’IBI, 
corresponent a l’habitatge habitual, per minorar la repercussió econòmica del 
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida.   
 
Atès que en aquesta convocatòria es van presentar 59 sol·licituds per a 
l’atorgament de la subvenció sobre l’import de l’IBI, de les quals 31 van ser 
concedides, 17 van ser denegades i 11 condicionades a l’aportació de la 
documentació requerida.  
 
Atès que s’han presentat 3 recursos sobre les sol·licituds denegades, que tot 
seguit especifiquem: 
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Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y  

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 

    
Atès que s’han presentat 9 instàncies sobre les sol·licituds condicionades a 
l’aportació de documentació complementària, que tot seguit especifiquem: 
 

Expedient Registre  DNI  

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S  

25/17 299/18 - 499/18 17/01/2018 XXXXX143P 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 

31/17 390/18 - 515/18 19/01/2018 XXXXX762X  

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 

 
Vist l’informe d’intervenció de 16 d’abril de 2018, que tot seguit es transcriu a 
continuació: 
 
I N F O R M E 
36/2018 

ASSUMPTE 

Resolució recursos i instàncies de les subvencions sobre l’impost sobre béns 
immobles (IBI) durant l’exercici 2017. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 d’octubre de 2016 va acordar aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de 
l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar de l’exercici 2017, que va quedar 
definitivament aprovada en data 22 de desembre de 2016.  
 
En data 11 d’octubre de 2017 es van aprovar les bases reguladores per a 
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’IBI, corresponent a l’habitatge 
habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en 
contribuents amb situació econòmica desfavorida.  
 
En aquesta convocatòria es van presentar 59 sol·licituds per a l’atorgament de la 
subvenció sobre l’import de l’IBI, de les quals 31 van ser concedides, 17 van ser 
denegades i 11 condicionades a l’aportació de la documentació requerida.  
 
Així mateix, un cop notificat l’acord s’han presentat 3 recursos sobre les 
sol·licituds denegades, que tot seguit especifiquem: 
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Expedient Registre DNI Motiu  

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

Al·lega que és autònom i que no es pot equiparar el sou brut d'un 

autònom amb el sou brut d'un treballador per compte d'altri. Al·lega que 

és injust i que es reconsideri la denegació. Adjunta extracte de concessió 

de beques del ministeri d’Educació com a exemple. 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q Al·lega que sobre la persona empadronada en el seu domicili i que 

ostenta deutes, hi consta una sol·licitud d'ofici de baixa del padró. 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F Al·lega que sobre el deute que li consta, te concedit un fraccionament 

amb l'organisme de gestió tributària. 

 
Així mateix, s’han presentat 9 instàncies sobre les sol·licituds condicionades a 
l’aportació de documentació complementària, que tot seguit especifiquem:  
 
Expedient Registre DNI Motiu 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

25/17 
299/18 - 

499/18 
17/01/2018 XXXXX143P 

Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 
Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 

Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava i aporta escriptura de compravenda que acredita la 

propietat. 

31/17 
390/18 -        

515/18 
19/01/2018 XXXXX762X 

Aporta certificats d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancaven. 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B Aporta certificat d'imputacions de l'IRPF de l'exercici 2016 que 

mancava. 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T Aporta declaració de l'IRPF de l'exercici 2016 que mancava. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la general de subvencions. 
• Bases de la convocatòria de subvenció de l’IBI. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
Pel que fa a la documentació presentada per les diferents sol·licituds el següent 
quadre recull les observacions per cadascuna:  
 
Expedient Registre DNI Observacions 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

Les bases no diferencien ni reflexen un tractament diferent entre 

ingressos bruts de treballador per compte d’altri i treballador autònom, i 

del còmput declarat a la seva renda, se’n desprèn que supera l’import 

brut màxim. Les bases de concessió de beques del ministeri d’Educació 

utilitzen un càlcul diferent i no son equiparables a les bases aprovades 

per l’Ajuntament de Canet.   
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51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 
Ha quedat acreditat que hi ha una sol·licitud de baixa d’ofici del padró 

pendent de resolució. 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 
Ha quedat acreditat  que sobre el deute que li consta, te concedit un 

fraccionament amb l'organisme de gestió tributària. 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

25/17 
 299/18 - 

499/18 
17/01/2018 XXXXX143P Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 
Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims.  I ha 

quedat acreditada la propietat de l’habitatge. 

31/17 
  390/18 -      

515/18 
   19/01/2018 XXXXX762X Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T Ha quedat acreditat que no supera els ingressos bruts màxims. 

 

CONCLUSIONS  
A criteri del sotasignat es proposa el següent: 
 
PRIMER.- Estimar els recursos següents, atès que s’ha pogut verificar el 
compliment de les bases: 
 

Expedient Registre DNI 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 

 
 
SEGON.- Desestimar el recurs següent, atès que s’ha pogut verificar 
l’incompliment de les bases:  
 

Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

                                

TERCER.- Aixecar la condició suspensiva a les sol·licituds següents ja que la 
documentació aportada compleix amb els requisits de les bases reguladores: 

Expedient Registre DNI 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 

25/17 

 299/18 

- 

499/18 

17/01/2018 XXXXX143P 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 

31/17 

  

390/18 

-        

515/18 

   19/01/2018 XXXXX762X 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 
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És el que s’ha informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.” 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa 
la Llei, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Estimar els recursos següents, atès que s’ha pogut verificar el 
compliment de les bases:            
 

Expedient Registre DNI Import 

51/17 335/18 18/01/2018 XXXXX085Q 250,00 € 

52/17 501/18 24/01/2018 XXXXX095F 250,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 
500,00 €  amb càrrec als crèdits autoritzats en l’aplicació 12 23100 48200. 
 
TERCER.-  Desestimar el recurs següent, atès que s’ha pogut verificar 
l’incompliment de les bases: 
 

Expedient Registre DNI 

45/17 331/18 17/01/2018 XXXXX382Y 

QUART.- Aixecar la condició suspensiva a les sol·licituds següents ja que la 
documentació aportada compleix amb els requisits de les bases reguladores:  

Expedient Registre DNI Import 

27/17 227/18 12/01/2018 XXXXX257S 250,00 € 

25/17 
 299/18 - 

499/18 
17/01/2018 XXXXX143P 250,00 € 

18/17 310/18 17/01/2018 XXXXX490P 250,00 € 

15/17 332/18 17/01/2018 XXXXX296H 250,00 € 

32/17 335/18 17/01/2018 XXXXX759L 250,00 € 

22/17 361/18 18/01/2018 XXXXX928J 250,00 € 

31/17 
  390/18 -        

515/18 
   19/01/2018 XXXXX762X 250,00 € 

14/17 427/18 22/01/2018 XXXXX112B 250,00 € 

49/17 581/18 26/01/2018 XXXXX028T 92,82   € 

 
 
CINQUÈ.- Notificar i publicar a la web municipal i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament els presents acords.  
 
SISÈ.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria.   
 
6.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DIRECTA DE GAS AL CARRER 
CLAUSELL,XX.  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 22 de febrer 
de 2018 (núm. de registre 1260/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a 
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la instal·lació d’una escomesa directa de gas al carrer Clausell, XX de Canet de 
Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer municipal de data 6 d’abril de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 

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

CANALITZACIÓ:  NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Clausell, XX  

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

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

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

5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Ref.: GDE12918030118 
Reg. Entr. 2018/2213 
Data 5-04-2018 
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14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen les 
característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

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

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

la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € 

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

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

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals. 
21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 

OBSERVACIONS: 
 

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

L’actuació es una escomesa de 1.4 metres amb canalització de Polietilè de 32mm i 
superfície de 0.56 m2 

S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 5 dies per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa directa de gas al carrer Clausell, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
6.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DIRECTA DE GAS AL CARRER 
NOU, XX.  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 22 de febrer 
de 2018 (núm. de registre 1260/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a 
la instal·lació d’una escomesa directa de gas al carrer Nou, XX de Canet de Mar.  
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyer municipal de data 6 d’abril de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE: L'ENGINYER MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA DIRECTA DE GAS  

CANALITZACIÓ: NEDGIA CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: C/ Nou, XX 

I N F O R M E: 

 

En resposta a la seva sol·licitud:    

  

 

 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 

 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 

2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 

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

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

Ref.: GDE12918020084 

Reg. Entr. 2018/1260 

Data 22-02-2018 
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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 balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

16 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 
prèviament a l’execució de les obres. 

17 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança global per 
a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 8,15 € 
(4% de 203,82 €) 

19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 

21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre 
d'acord amb la Policia Local. 

22 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la que va 
destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 

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

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

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

L’actuació es una escomesa de 4.7 metres amb canalització de Polietilè de 32mm 
i superfície de 1.88 m2 

S'estima una ocupació de via pública de 5 m lineals durant 5 dies per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, 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 al carrer Nou, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
6.4.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER 
ESGLÉSIA, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 2 de 
gener de 2018 (núm. de registre 00016/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Església, XX de Canet de Mar.  



S/Amn 

 
16 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

  
CONSIDERANT que 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’enginyer municipal de data 21 de febrer de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

 

INFORME DE: L'ENGINYER MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACIÓ: GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ: C/ Església XX 

I N F O R M E: 

En resposta a la seva sol·licitud:  

 
Ref.:  (GDE12917120069) 
Reg. Entr. 2018/00016 
Data 2-01-2018 

Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa FAVORABLEMENT 
l’actuació sol·licitada condicionada a: 

1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 

2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 

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

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

5 

  

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

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

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

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

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



S/Amn 

 
17 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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

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

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

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

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

16 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. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes oficials 
prèviament a l’execució de les obres. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres (ICIO) de 8,15€ (4% 
de 203,82€) 

19 Caldrà fer efectiu l’import de les taxes urbanístiques de 168,21€ (OF20) 

20 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 

21 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. 

22 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. 

23 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 per l'execució 
de les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
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derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Església, XX de Canet de Mar. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal i les específiques marcades per l’enginyera 
municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€),  i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
6.5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA 
TENSIÓ PER A NOU SUBMINISTRAMENT AL POL.LÍGON 3 PARCEL.LA 37 
TORRENT DE CAP DE BOU DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 12 
de juny de 2017 (núm. de registre 3640/2017) mitjançant la qual sol·licitava 
llicència per a la instal·lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per a nou 
subministrament al polígon 3, parcel.la 37 (Torrent Cap de Bou) 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’enginyer tècnic municipal en data 9 de març de 2018, i amb 
les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE:   L’ENGINYER MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA  DE BAIXA TENSIÓ 

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

LOCALITZACIÓ: Polígon 3, Parcel·la 37, Torrent Cap de Bou 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu 
l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i en les 

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

Ref.: SCE-557521 
Reg. Entr. 3640 
Data 12-06-2017 
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4 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar la senyalització 
provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança de 60 € per 

a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. al nostre municipi. 
15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 4% 

pressupost es de 70,88 €. 
16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i sempre d'acord 

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

destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics municipals. L’inici de 

l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els serveis tècnics municipals 
20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE PARALITZAR 

LES OBRES. 
 

OBSERVACIONS: 
 

Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 36 metres lineals. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
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serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal·lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per a nou subministrament 
al polígon 3, parcel.la 37 (Torrent de Cap de Bou) de Canet de Mar, amb els 
condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyer municipal de data 9 de març 
de 2018 i que s’expressen al document de la llicència. 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 70,88.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 

6.6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'URBANISME PER A LA CONCESSIÓ 
DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. xxx, PER AL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL A HABITATGE AL CARRER SANT JAUME, XX. 

Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per al canvi d’ús de local a habitatge al carrer Sant Jaume, XX. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 9 d’abril  d’enguany, el contingut 
del qual és: 

“Revisada la instància presentada i la documentació adjunta, es constata que 
s’aporta un plànol i un escrit justificatiu complementaris a la sol·licitud de llicència 
per a canvi d’ús de local a habitatge. En ells es justifiquen els següents punts: 
 

1. es constata el pas d’1 m d’ample per accedir al bany practicable. 
 

2. es preveu una solució per a l’eixugada mecànica de la roba, solució 
acceptada pel decret 141/2012 per impossibilitat derivada de normativa o 
ordenances municipals. 

Amb la modificació introduïda del pas (1 m d’ample) i entenent la impossibilitat 
de preveure un espai per a l’eixugada natural de la roba, s’informa favorablement 
a la sol·licitud de llicència. Tant mateix, i donat la importància de que l’habitatge 
compleixi amb la superfície mínima de 36 m2 es considera oportú que, un cop 
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enderrocats tots els elements que preveu el projecte, es realitzi una acta 
d’amidament de l’espai amb presencia de tècnics municipals.  

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 25.150,00 €. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de 24.292,80 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que consta en 
el projecte de  25.150,00 €.” 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 10 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 31/01/2018 RE702, per la senyora xxx i, en 
dates 07/03/2018 RE1561 i 28/03/2018 RE2051, per l’arquitecta del projecte, 
senyora xxx, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per al canvi d’ús 
de local a habitatge al carrer Sant Jaume, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució amb visat col·legial 2018000348, de 29/01/2018, 
s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. 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. 
 
En data 09/4/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, si bé remarca que, donada la importància que l’habitatge compleixi 
amb la superfície mínima de 36 m2 es considera oportú que, un cop enderrocats 
tots els elements que preveu el projecte, es realitzi una acta d’amidament de 
l’espai amb presencia de tècnics municipals. 
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TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, consta acreditada l’autoliquidació en data 31/01/2018, per import 
de 333,96 euros. D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20. “Taxa 
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, 
article 6.1, la quantitat a ingressar és la que resulta del càlcul següent: 
 Preu per m2  Superfície  Import 

 Mínim: 333,96 €   

Reforma 1,67 €/m2 36,07 m2  120,47 € 
  TOTAL 333,96 € 

 
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 2018, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 09/04/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un 
total de 24.292,80 euros per la qual cosa, per al càlcul de l’import a liquidar per 
aquest concepte s’ha utilitzat el pressupost presentat per la sol·licitant: 
 
Pressupost Tipus  Total 
25.150,00 € 4%  1.006,00 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 31/01/2018 s’ha efectuat 
l’autoliquidació per aquest import. 
 
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 503,00 € 

   

Residus de la construcció 11€/tona (mínim 150 €) 3 t 150,00 € 

 
Consta acreditat que en data 31/01/2018 s’ha efectuat el dipòsit d’ambdues 
garanties. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
QUART.- 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”. 
 

CONCLUSIÓ: 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de la signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
S’haurà incloure com a condicionant de la llicència el requeriment que, un cop 
efectuat l’enderroc dels elements previstos en el projecte, caldrà comunicar-ho 
als Serveis Tècnics municipals per tal que, conjuntament amb el tècnic del 
projecte, portin a terme l’acte d’amidament de l’espai resultant.” 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 

CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la xxx, per al canvi d’ús de local a 
habitatge al C/Sant Jaume, XX,  d’acord al projecte redactat per l’arquitecta Neus 
Riba i Soler, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Amb les 
condicions següents: 
 
Donat la importància de que l’habitatge compleixi amb la superfície mínima de 36 
m2 es considera oportú que, un cop enderrocats tots els elements que preveu el 
projecte, es realitzi una acta d’amidament de l’espai amb presencia de tècnics 
municipals.  

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil sis euros (1.006,00 €) 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’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de cinc-cents tres euros (503,00€) i fiança de 
residus de construcció per import de cent-cinquanta euros (150,00€). Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la comunicació de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 

QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
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d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
      
 


