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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 20 DE JUNY 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: 17.25 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 

 
Cristina Cabruja i Sagré. 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  13.06.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació assistències a òrgans col·legiats des del dia 15 de maig al 14 de 

juny de 2018 
4) Aprovació de l’adhesió a l’Aliança Educació 360 que impulsa la Diputació de 

Barcelona 
5) Aprovació conveni de col·laboració amb la Fundació Palau i Fabre per a la 

celebració del festival de Poesia i + a Canet de Mar 
6) Concessió de llicència d’obres menors al senyor xxx, en representació de la 

comunitat de Propietaris de la Riera Gavarra, XX 
7) Concessió llicència d’obres majors a la senyora xxx, per a la instal·lació 

d’un centre eqüestre a la parcel.la XX del polígon de la rústica 
8) Donar compte de la relació de decrets del  4 al 10 de juny de 2018 

(números del 744 al 780) 
9) 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 13.06.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 13 de juny 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 
 
- Auto de suspensió procedimental per existència de prejudicialitat, de data 12 de 
juny de 2018, enviat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15, de Barcelona, en 
relació al Procediment Abreujat núm. 276/2015-F,  interposat pel senyor xxx, 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, declarant que dona lloc la suspensió 
provisional del procediment per causa de prejudicialitat, a l’espera de la decisió 
ferma en relació al plet del JCA núm. 16, de Barcelona, autos del recurs núm. 
134/18. 
 
Se’n dóna compte 
 
- Escrit de data 15 de juny de 2018, presentat per la Procuradora dels Tribunals 
senyora xxx i els senyors xx i xxx, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en relació al Recurs Ordinari núm. 115/2018-F, sol.licitant es completi 
l’expedient administratiu per part de l’Administració, i demanant la paralització i 
suspensió del termini per formalitzar la demanda. 
  
Se’n dóna compte 
 
3.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 DE 

MAIG FINS AL 14 DE JUNY 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 
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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. 
 
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 16, 23 i 30 de maig i 6 i 13 de juny 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 el dia 14 de 
juny de 2018, segons la qual hi ha assistit el sr. Marc Jiménez Torres, 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 extraordinària i urgent celebrada pel Ple Municipal el dia 
24 de maig 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.  
 
Vists els documents de renúncia del cobrament de la sessió extraordinària i 
urgent celebrada pel Ple Municipal el dia 24 de maig de 2018 del sr. Lluís Llovet 
Bayer, el sr. Josep M. Masvidal Serra, la sra. Raquel Serra Lerga i la sra. Sílvia 
Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
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. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 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 maig i el 14 de juny de 2018, 
amb el següent detall: 
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Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 234,42 € 
Jiménez Torres, Marc 234,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.891,65 € 
López Solà, Àngel 184,42 € 
Marín Hernández, Jesús 184,42 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.891,65 € 
Romero Carbonell, Antoni 234,42 € 
Serra Lerga, Raquel 1.891,65 € 
Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.891,65 € 
TOTAL 9.007,54 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 9.007,54 €, 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.  
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
QUE IMPULSA LA DIPUACIÓ DE BARCELONA.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 
360. 
 
Vist que l’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i 
millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i 
connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així 
com entre els diversos àmbits educatius.   Es proposa que l’accés a noves 
oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona 
construeixi el seu propi itinerari vital. 
 
Atès que l’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres 
educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de 
Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania 
compromesa amb la innovació educativa.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens 
locals de la demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a 
l’adhesió a l’Aliança Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament 
tant el manifest com els compromisos dels participants en l’Aliança, es 
comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i 
nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb 
l’Aliança Educació 360. 
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Per tots aquests motius  i de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
delegada de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els 
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de 
l’Aliança Educació 360. 
 
SEGON.- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre 
municipi.  
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb el 
nom d’un representant polític, Lluís Llovet Bayer, regidor d’Educació,  i un 
referent tècnic, Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació,  que actuaran com a 
interlocutors amb els responsables de l’Aliança Educació 360.  
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la propera sessió que se celebri. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ 
PALAU I FABRE PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE POESIA I + A 
CANET DE MAR 

Atès que la Fundació Palau i Fabre té com a objectius principals la conservació, 
l’exhibició i la divulgació del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el 
seu fundador, i organitza exposicions temporals, conferències i altres 
manifestacions culturals relacionades amb qualsevol de les diferents variants de 
la creació artística, sigui en el terreny plàstic, teatral, poètic etc. 

Atès que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba 
el Festival Poesia i + que es considera un dels principals festivals de Poesia del 
país, i que l’Ajuntament de Canet de Mar vol participar d’aquest festival ajudant a 
la seva consolidació, contribuint a l’oferta cultural de la comarca i la marca 
cultural del municipi. 

Atès que en aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de 
cooperació entre ambdues institucions i per tal de fixar les condicions d’aquesta 
col·laboració que pot instrumentar-se a través d’un conveni de col·laboració per 
tal d’implantar el projecte de Poesia i + al municipi. 

Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
2018 contempla en el pressupost una subvenció nominativa en favor de la 
Fundació Palau i Fabre per un import màxim de 4.000€ a l’aplicació 
pressupostària indicada en els acords. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre la Fundació Palau i Fabre i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la implantació del Festival Poesia i + de l’any 
2018, el text del qual és el següent: 

 



S/Amn 

 
6 

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 

 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

INTERVENEN 

D’una banda la Fundació privada Palau, amb NIF xxxxxxx i domicili al carrer Riera 
núm. 54 de (08093) Caldes d’Estrac, representada en aquest acte per la seva 
Directora, Sra. Maria Choya i Mancera segons acord del Patronat en la seva sessió 
de 25 de març de 2017. 

D’altra banda, l’Il·lm. Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, assistits per Cristina Cabruja i Sagré, Secretaria accidental de la 
Corporació que dona fe de l’acte. 

Les parts, a títol d’antecedents 

MANIFESTEN 

Que la Fundació té com a objectius principals la conservació, l’exhibició i la 
divulgació del fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, el seu fundador, i 
organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals 
relacionades amb qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui 
en el terreny plàstic, teatral, poètic etc. 

Que entre les activitats més consolidades que organitza la Fundació, es troba el 
Festival Poesia i +. 

Que enguany se celebra la onzena edició del Festival Poesia i +, Festival que des 
de l’any 2006 presenta propostes que des de la poesia s’acosten, també, a altres 
disciplines artístiques. 

Que l’Ajuntament de Canet de Mar considera que si bé el Festival ja està a dia 
d’avui més que consolidat en el seu àmbit, hauria d’acabar de consolidar-se com 
un referent dels festivals d’estiu al Maresme. 

Que per aconseguir aquesta consolidació, considera important el suport i la 
complicitat dels ajuntaments de l’entorn. 

Que la Fundació i l’Ajuntament han mantingut converses i s’ha valorat 
l’oportunitat de col·laborar en activitats organitzades per la Fundació privada 
Palau i, en especial, en el Festival de Poesia i +. 

Que les parts consideren que la col·laboració mútua pot ser en molts aspectes 
valuosa i eficaç. 

Que a l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa 
legal vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada 
la formalització d’un conveni que estableixi la col·laboració i la coordinació que 
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permetin avançar cap a objectius comuns, evitant duplicitat d’actuacions i 
economitzant recursos. 

En virtut de tot això, les parts han acordat formalitzar el present Conveni amb 
subjecció a les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és fixar un marc de col·laboració entre la Fundació 
privada Palau i l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats 
organitzades per la Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i 
+ al municipi de Canet de Mar. 

Segona. Concreció de la col·laboració 

La col·laboració es centrarà en l’exercici 2018 en col·laborar en la producció del 
Festival Poesia i +, i acollir una proposta en un espai propi del poble. 

A més de l’aportació econòmica que es detalla a la clàusula quarta, les parts 
adopten els compromisos següents: 

La Fundació, en el seu programa d’activitats organitzarà una activitat al municipi 
de Canet de Mar en el marc del Festival Poesia i +. 

L’Ajuntament signant col·laborarà, en la mesura de les seves disponibilitats, en el 
muntatge i desmuntatge de l’escenari de l’activitat programada pel dia 5 de juliol 
de 2018 a l’Escola de Teixits de Punt, així com en activitats de neteja i de 
vigilància, en relació a aquesta activitat. 

L’Ajuntament col·laborarà en la difusió i en la projecció de les activitats de la 
Fundació privada Palau, a través dels seus mitjans propis, per tal de fer partícips 
d’aquestes a la seva ciutadania i al públic en general. En concret, s’inclouran 
informació de les activitats de la Fundació en les seves publicacions, pàgines web, 
xarxes socials, etc. 

Prèvia l’autorització de l’Ajuntament, la Fundació privada Palau col·locarà 
pancartes i elements propis de difusió en espais públics i suports de publicitat 
institucional dels ens locals del Festival Poesia i +. 

La Fundació deixarà constància, en el material gràfic, audiovisual etc. que elabori 
en relació amb el Festival, de la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar en 
la seva producció. 

Les parts podran donar difusió pública de la signatura del present conveni i, en 
qualsevol moment, del seu contingut i del seu desenvolupament en els suports 
publicitaris o mitjans informatius que es considerin oportuns. 

Tercera. Comissió de Seguiment 
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Les parts acorden que es constituirà una Comissió paritària de seguiment, 
formada per representants de cadascuna de les entitats signants. 

Correspondrà a la Comissió, entre altres funcions, les de: 

Supervisar el desenvolupament d’aquest conveni. 

Concretar la col·laboració en els exercicis 2018, elaborant i impulsant la 
realització d’activitats conjuntes. 

Resoldre les incidències que es puguin produir en execució del conveni. 

Quarta. Compromisos econòmics de les parts 

L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà en l’exercici 2.018 la quantitat de 4.000€ 
previstos en la partida 31.33400.48301 per tal de cobrir fins el 100% del cost de 
les actuacions realitzades al municipi. 

Les despeses de disseny i producció de material publicitari aniran a càrrec de 
cadascun dels ajuntaments participants al Festival i en relació a les seves 
sol·licituds de material que aniran amb càrrec a la partida 31.33400.22602 amb 
un cost màxim de 1.100€. 

Per a l’any 2018 la programació del Festival de Poesia i + està prevista pel dia 5 
de juliol a l’Escola de Teixits de Punt – CRTTT de Canet de Mar i es concreta amb 
el programa triple:  

Jordi Oriol, L’empestat (lectura dramatitzada) 

Míriam Cano, poesia 

Maria Coma, concert de piano 

Es valorarà la oportunitat de continuar contribuint econòmicament a la producció 
de la dita activitat pels propers anys, d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

Cinquena. Pagament i justificació de la subvenció 

1.-La subvenció prevista en aquest conveni es pagarà en forma de bestreta del 
100% en el termini de 30 dies a partir de la formalització del conveni. 

2..- El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a 
partir de la realització de l’activitat.  

3.- La justificació haurà de contenir la següent documentació: 

a).- Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, dins del període al que se 
circumscriu la subvenció. 
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b).- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. En cas que no 
editin publicitat de la seva activitat una mostra del suport de l’ajuntament de 
Canet de Mar en l’equipatge i utillatge de la colla gegantera. 

c).- Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la 
identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la 
data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, 
s'indicaran les desviacions que hi hagi hagut. 

d).- Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades 
al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

- Seran originals 

- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció 

- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció 

- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els següents: 

- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF) 

- Identificació NIF del contractista 

- Número de factura 

- Lloc i data d'emissió de la factura 

- Descripció del subministrament servei 

- Tipus tributari quota de l'IVA i en cas que quedi repercutida dins el preu, que 
consti IVA inclòs 

- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

No obstant l'establert en l'apartat anterior, serà suficient la presentació de tiquets 
o vals en els casos següents: 

- Vendes al menor 

- Transport de persones 

- Serveis d'hostaleria i restauració 

- Subministrament de begudes i comestibles 
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- Revelat de fotografies 

Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són: 

- Número 

- NIF de l'emissor 

- Tipus de gravamen o expressió IVA inclòs 

- Contraprestació total 

e).- Un certificat del president de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 

f).- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. 

g).- En el cas de subvencions atorgades per al funcionament ordinari de l'entitat 
beneficiària, caldrà aportar compte de resultats, balanç de situació i, si s'escau, 
informe d'auditoria (només en el cas de les obligades). 

4.- La subvenció podrà finançar fins el 100% del cost del fi públic. 

5.- Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions per 
a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol altres administracions o ens públics 
o privats, amb el benentès que l'import total de les subvencions rebudes mai no 
podrà superar el cost de l'activitat subvencionada. 

Sisena. Vigència del conveni 

Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i 
estendrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2018. Abans de la seva 
finalització, les parts podran prorrogar el present conveni, per escrit i de forma 
expressa, per períodes biennals. 

Qualsevol de les parts pot comunicar amb un avís previ de sis mesos i per escrit 
la seva voluntat de rescindir l’acord. 

Setena. Causes d’extinció del conveni. 

Són causes d’extinció del present conveni: 

El transcurs del termini de vigència. 

L’incompliment greu i manifest, material o legal, de qualsevol de les obligacions 
derivades d’aquest conveni. 

El mutu acord de les parts signatàries. 
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La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present document. 

Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 
normatiu vigent. 

Vuitena. Modificació del conveni. 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat 
a aquest conveni. 

Qualsevol modificació d’aquest conveni, o els possibles acords complementaris del 
que figura en aquest text, s’hi afegiran al mateix en forma d’annex, hauran de 
constar per escrit i estar signats per les parts, estant aquestes degudament 
autoritzades per a fer-ho. 

Novena. Naturalesa jurídica del conveni. 

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes 
comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la resta de 
la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

Desena. Jurisdicció competent. 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte en lloc i la data que s’indica. 

Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Cultura, que es transcriu a 
continuació: 

“Assumpte: Informe per a l’aprovació del conveni de col·laboració amb la 
Fundació Palau i Fabre.  

Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar 
informa que: 

Atès que el director de la Fundació Palau i Fabre va reunir-se amb l’alcaldia i la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar l’any 2016 per tal 
d’explicar el projecte cultural de la Fundació Palau i Fabre, que proposen com un 
element d’atracció turística i cultural per a la comarca. 
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Atès que segons va expressar el director de la Fundació Palau i Fabre una forma 
de contribuir al projecte de la Fundació era adherint-nos al Festival Poesia i + que 
celebra la Fundació des de l’any 2006. 

Atès que des de la Regidoria de Cultura hi ha la voluntat de portar la cultura al 
carrer, i que la proposta de la Fundació de programar un esdeveniment de poesia, 
música i teatre durant el mes de juliol és factible per calendari i pressupost. 

Atès que l’any 2016 es va realitzar una prova pilot fent l’obertura del Festival 
Poesia i + a Canet de Mar, amb gran èxit de públic; i que per al 2017 es va 
repetir amb èxit de convocatòria la celebració de Festival de Poesia i + a Canet. 

Atès que al pressupost municipal s’ha previst una subvenció nominativa per a la 
Fundació Palau per celebrar de nou aquest Festival, i per aquest motiu es va 
preveure una subvenció nominativa a la Fundació Palau i Fabre amb una dotació 
de 4.000€ per tal de cobrir fins el 100% de les despeses generades per la 
contractació d’equips tècnics, artistes i al pressupost de publicitat i propaganda hi 
ha prevista la despesa de les campanyes de premsa i publicitat necessàries fins a 
un màxim de 1.100€.  

Atès que per aquest any 2018 el dia 5 de juliol a l’Escola de Teixits de Punt – 
CRTTT el Festival Poesia i + vol inaugurar amb el programa triple: Jordi Oriol, 
L’empestat (lectura dramatitzada), Míriam Cano, poesia i Maria Coma, concert de 
piano. 

Atès que la resta de compromisos que s’estableixen en el conveni en temes de 
difusió i suport logístic es poden assumir amb recursos propis de l’Ajuntament 
(àrea de Cultura, Comunicació i Brigada). 

Per tot el que aquí s’exposa es creu necessari i convenient la signatura del 
conveni de col·laboració amb la Fundació Palau i Fabre. 

I per que així consti signa el present.” 

Atès que l’òrgan competent per aprovar aquest conveni de col·laboració és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret núm. 1022/2017, de 28 d’agost, de 
modificació del Decret núm. 743/2015, de 19 juny. 

De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Cultura i 
Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Fundació Palau i Fabre i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per participar en les activitats organitzades per la 
Fundació i, concretament per implantar el Festival de Poesia i + al municipi de 
Canet de Mar, que es transcriu en el cos d’aquesta resolució. 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació de la despesa que suposa 
la signatura d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 31 33400 48301 del 
pressupost vigent per a aquest 2018, de 4.000€ euros. (ADO:5703) 
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TERCER.- Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que es considerin 
necessaris per dur a terme aquesta resolució. 

QUART.- Notificar aquests acords a la Fundació Palau i Fabre, a la Intervenció i la 
Tresoreria. 

6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, EN 
REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RIERA 
GAVARRA, XX. 

Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en representació de la Comunitat de 
Propietaris de la Riera Gavarra, XX, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres 
menors per a la instal.lació de registre de clavegueram amb obertura de vorera a 
la Riera Gavarra, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 24 d’abril de 2018, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en instal·lar un 
registre a la claveguera amb obertura de la vorera a l’alçada de riera Gavarra, 
XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 740,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors, amb les següents condicions pel que fa a les actuacions que afectin a la 
via pública:  
 

1. El registre s’haurà d’ubicar en el punt d’encontre entre l’escomesa i la 
xarxa general de clavegueram, d’acord amb les indicacions del cap de la 
brigada municipal. 

2. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
3. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
4. 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..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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. 
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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 a 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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 

16. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

17. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.  

18. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que 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, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 21 de maig de 2018, el contingut del qual 
és: 
 
“En relació amb la sol·licitud de concessió de llicència municipal d’obres menors 
per a la instal·lació d’un registre de claveguera a la Riera Gavarra, XX, sol·licitada 
per la Comunitat de propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 

INFORME 
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Primer.- D’acord amb el que preveu l’article 3.1) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP), tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, entre 
d’altres, les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord 
amb les normes civils. 
 
Segons estableix l’article 5.1 de la mateixa Llei, els interessats amb capacitat 
d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, i s’han d’entendre amb aquest 
les actuacions administratives, excepte en cas de manifestació expressa en contra 
de l’interessat. 
 
L’apartat 3 del mateix article estableix l’obligatorietat d’acreditar la representació 
per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, 
interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra 
persona. 
 
En el cas present, la sol·licitud la presenta una persona jurídica, la Comunitat de 
propietaris de l’immoble de referència, si bé no s’acompanya cap document que 
acrediti la representació de qui signa la sol·licitud de llicència que, per altra 
banda, tampoc s’identifica. 
 
No obstant això, la manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la 
representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es tracti, 
sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que 
ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les 
circumstàncies del cas així ho requereixin (article 5.6 LPACAP). 
 
Segon.- A l’informe tècnic de data 24/04/2018 es posa de manifest que les obres 
previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé 
imposa un seguit de condicions a tenir en compte en el desenvolupament de 
l’obra.  
 
Tercer.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
consta acreditat a l’expedient que en data 18/04/2018 s’ha efectuat 
l’autoliquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i segons es 
fa constar a l’informe tècnic, 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, 
reguladora d’aquest impost, per la qual cosa per al càlcul del pressupost de 
referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud: 
 
Pressupost Tipus  Total 
740,00 € 4%  29,60 € 
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Consta acreditat a l’expedient que en data 18/04/2018 s’ha efectuat l’ingrés 
d’aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que en la mateixa data s’ha efectuat ambdós 
dipòsits, segons els càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no serà necessària 
l’ocupació de la via pública en el transcurs de les obres amb material d’obra. 
 
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: 
 
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 llicència d’obres menors 
sol·licitada, prèvia acreditació de la representació de la interessada mitjançant 
qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència, 
segons preveu l’article 5.4 LPACAP, i amb els condicionants esmentats a l’informe 
tècnic de data 24/04/2018.” 
 
Així com l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 4 de juny d’enguany, 
 
“En relació amb la sol·licitud de concessió de llicència municipal d’obres menors 
per a la instal·lació d’un registre de claveguera a la Riera Gavarra, 46, sol·licitada 
per la Comunitat de propietaris de l’immoble, en data 21/05/2018 es va emetre 
informe constatant que mancava l’acreditació de la representació del sol·licitant, 
d’acord amb l’exigència recollida a l’article 5.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). 
 
En data 28/05/2018 RE3420, s’ha presentat còpia de l’acta de la reunió de la 
Comunitat de Propietaris de l’immoble de referència, de data 26/04/2016, en 
virtut de la qual s’acredita que el senyor Joan Joseph Gual és el secretari-
administrador de la Comunitat.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, en representació de la 
Comunitat de Propietaris de la Riera Gavarra, XX,  sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. El registre s’haurà d’ubicar en el punt d’encontre entre l’escomesa i la 
xarxa general de clavegueram, d’acord amb les indicacions del cap de la 
brigada municipal. 

2. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
3. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 

destruïts. 
4. 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..  

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la regulació 
del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el 
trànsit de vehicles. 

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 a 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 del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord amb les seves instruccions. 

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, els 
carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
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corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels 
usuaris.  

12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic i 
als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al 
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a 
què 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. 

13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 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. 

14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

15. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 

16. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  

17. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.  

18. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vint-i-nou euros amb seixanta cèntims d’euro 
(29,60€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització 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 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. 
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7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. xxx, PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE A LA PARCEL.LA XX DEL POLÍGON 
1 DE LA RÚSTICA. 

Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per a la instal.lació d’un centre eqüestre a la parcel.la XX del 
Polígon 1 de la Rústica. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 30 de maig del 2018, el contingut 
del qual és: 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta sol·licitud de llicència d’obres per a la instal·lació d’un 
centre eqüestre en sòl no urbanitzable a una part de la parcel·la XX del polígon 1 
de la rústica.  

 
L’art. 47.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLLU) estableix que el sòl no urbanitzable pot 
ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o 
equipament d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. Són d’interès 
públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu i d’educació en el lleure que 
es desenvolupin a l’aire lliure, amb les instal·lacions mínimes i imprescindibles par 
a l’ús de què es tracti. Per altra banda, el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d'ordenació de les explotacions ramaderes, estableix a l’art. 2 que: l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Decret s’estén a les explotacions ramaderes d’animals de 
producció que es detallen a l’annex I que es criïn o es mantinguin amb finalitat 
productiva, així com a les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i 
distribució de material genètic d’animals de producció, als/a les operadors/ores 
comercials amb instal·lacions o sense, a les instal·lacions de concentració 
d’animals, a les pastures, les instal·lacions per a la pràctica eqüestre, les 
instal·lacions d’èquids d’oci i a les empreses integradores. 

 
L’art. 50 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística estableix que els projectes d’actuacions 
específiques es conformen amb els documents següents: 
 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als 
requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les 
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, 
amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 

b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la 
finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència 
registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i 
les obres existents i previstes. 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur 
a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, 
incloses les obres de connexió corresponents. 

d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es 
tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació 
gràfica d’aquestes obres. 
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e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la 
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la part de la finca on es projecta 
l’actuació està classificada de sòl no urbanitzable i té el seu aprofitament limitat, en 
la seva major part, pels paràmetres de la zona 8 “Agrícola” i, en una petita franja 
del límit oest, per la zona 10 ”protecció de carreteres, camins i rieres”. 
 
Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat 
inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015, es constata que 
el solar està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de llicències, doncs tot i que es 
manté la qualificació de sòl no urbanitzable de protecció especial agrícola (clau 
N2a) es modifiquen les seves determinacions. No obstant l'anterior, de 
conformitat amb l'article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspensa la tramitació 
de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del què estableix l'article 
71.2 (ara 73.2) de la Llei d'Urbanisme, es poden tramitar els instruments o 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, 
per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
L’art. 278 de la normativa del POUM aprovat inicialment estableix que en el sòl no 
urbanitzable es permetran les activitats de lleure que s’hagin d’emplaçar en el 
medi rural, així com les instal·lacions per a pràctiques esportives a l’aire lliure. A 
l’art. 286 s’estableix que es poden autoritzar a la subzona de sòl no urbanitzable 
de protecció especial agrícola (clau N2a) edificacions destinades a les activitats o 
els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. L’anàlisi 
i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no 
afecten de forma substancial els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on 
s’ubicarien. 
 
Conseqüentment, es considera que l’activitat proposada és compatible amb la 
classe de sòl on s’ubica i amb les determinacions que estableix tant les Normes 
Subsidiàries de Planejament vigents com el POUM aprovat inicialment. 
 
 En síntesi l’actuació proposa la següent ocupació amb construccions: 
 

- 14 boxes amb padocks exteriors (189 m2) 
- 5 refugis padocks per a cavalls de 6m x 3m (90 m2) 
- 2 refugis padocks per a ponis de 3,50x3,00m (21 m2) 
- 2 mòduls prefabricats per a serveis auxiliars de 6m x 3m (36 m2) 
- 2 pistes descobertes 2.700 m2 
- Femer descobert 120 m2 

 
L’art. 48 del TRLLU estableix el procediment d’aprovació de projectes d’actuacions 
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable: l’aprovació prèvia del 
projecte correspon a l’Ajuntament i l’aprovació definitiva a la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Barcelona. 
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2017 va 
acordar aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica. En data 4 de 
juliol de 2017 consta informe de la secretària accidental segons el qual el projecte 
ha estat sotmès a informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions. El 
projecte d’instal·lació de l’activitat ha estat aprovat per acord de la CTUB en 
sessió de 8 de maig de 2018. Conseqüentment, s’informa favorablement a la 
concessió de la llicència sol·licitada, tant mateix s’haurà d’incorporar a 
l’expedient: 

 
1. El plànols íntegres, doncs a la documentació facilitada han quedat tallats i 

només hi consta la meitat de cada plànol. 
2. Assumeix tècnic de la direcció de l’obra 
 

En quant a l’aplicació de les ordenances fiscals vigents, es constata que la 
construcció proposada és d’una modalitat (agropecuària) no contemplada a 
l’annex on s’estableixen els diferents mòduls per tipus d’edificació, 
conseqüentment la base del pagament a compte es determina en funció del 
pressupost que consta al projecte presentat que està visat pel col·legi oficial 
d’enginyers agrònoms, això és un pressupost d’execució material de 49.685,59 
€.”  

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 6 de juny 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 23/05/2018 RE3276 per la senyora xxx per tal 
d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la instal·lació d’un centre 
eqüestre a la parcel·la XX del polígon 1, de la rústica, de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic agrícola (amb visat col·legial 
2018/330129, de 17/05/2018), 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.- Atès que la parcel·la objecte de la sol·licitud està situada en sòl no 
urbanitzable, cal remetre’ns al que preveu l’article 47 TRLU, relatiu al règim d’ús 
d’aquest tipus de sòl.  
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D’acord amb el que estableix l’apartat 4.a) del mateix article, el sòl no 
urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a 
activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, 
com ara activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 
lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions 
mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti.  
 
Un cop seguit el procediment d’aprovació dels projectes d’actuacions específiques 
d’interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l’article 48 TRLU, el projecte en 
sòl no urbanitzable per a la instal·lació de l’activitat eqüestre a la parcel·la de 
referència, formulat per la sol·licitant, ha estat aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), en la sessió celebrada el 8 
de maig de 2018. 
 
Tercer.- El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) (aprovat 
definitivament en data 20/04/2010 pel Govern de Catalunya -DOGC núm. 5627 - 
12/05/2010) inclou la finca dins dels espais de protecció especial. Aquests espais, 
segons la definició que en fa aquest Pla (article 2.5), són aquells sòls que, pels 
seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, el Pla 
considera que són els més adequats per a integrar una xarxa permanent i 
contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt 
d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 
 
L’article 2.15.4 PTMB, relatiu al règim dels usos i edificacions existents en els 
espais oberts, i amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, 
estableix que les administracions públiques han d’adoptar mesures per al 
desmuntatge o enderroc d’aquelles construccions no incloses en el catàleg de 
masies i cases rurals destinades a activitats subjectes a intervenció ambiental 
quan cessin definitivament i les edificacions o instal·lacions no estiguin 
legalitzades o es trobin en estat ruïnós. S’entén que una activitat ha cessat 
definitivament quan se’n constati de manera notòria la inactivitat continuada al 
llarg de dos anys consecutius. 
 
En aquest sentit, a la part valorativa de l’acord adoptat per la CTUB en data 14 de 
desembre de 2017, es feia la consideració següent: “Finalment, caldria establir 
l’obligació de desmantellament de les instal·lacions i de restauració del terreny, 
en el cas de cessament de l’activitat hípica.” 
 
Si bé la interessada, en data 12/02/2018 RE1008, ha aportat el compromís de 
desmantellament de les instal·lacions eqüestres i de restauració del terreny en 
cas de cessament de l’activitat, caldria incloure com a prescripció de la llicència 
d’obres, l’obligació de desmantellament, en els termes del que preveu l’article 
2.15.4 PTMB. 
 
Quart .- 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. 
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En data 30/05/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, si bé manifesta que cal incorporar a l’expedient els plànols íntegres i 
l’assumeix tècnic de la direcció de l’obra. 
 
Cinquè.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, 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 liquiar és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2  Superfície  Import 
Obra nova 3,34 € 300,00 m2 1.002,00 € 

 
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. 
 
El pressupost presentat per la interessada amb la sol·licitud de llicència puja 
49.685,59 euros. Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de 
data 30/05/2018, la construcció proposada és d’una modalitat (agropecuària) no 
contemplada a l’annex on s’estableixen els diferents mòduls per tipus d’edificació, 
conseqüentment la base del pagament a compte es determina en funció del 
pressupost que consta al projecte presentat que està visat pel col·legi oficial 
d’enginyers agrònoms, per la qual cosa l’import de l’ICIO és el que resulta del 
càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
49.685,59 € 4%  1.987,42 € 

 
 
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 993,71 € 

Residus de la construcció 11€/tona (mínim 150 €)  150,00 € 
 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 22/05/2018 s’ha efectuat els ingressos 
i dipòsits següents: 
  
 Taxes urbanístiques  ................................................................  1.002,00 € 
 ICIO ......................................................................................  1.987,42 € 
 Garantia pels valors urbanístics en risc  .........................................  993,71 € 
 Fiança per residus de la construcció  .............................................  150,00 € 
 
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. 
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Sisè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 

CONCLUSIÓ 

En virtut de tot això, el dia de la data de la signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, prèvia incorporació a 
l’expedient administratiu de la documentació esmentada a l’informe tècnic de 
data 20/05/2018. 

A la llicència s’hi haurà de fer constar que la titular queda obligada al 
desmantellament de les instal·lacions i de restauració del terreny en el cas de 
cessament definitiu de l’activitat hípica, entenent que haurà cessat definitivament 
quan se’n constati de manera notòria la inactivitat continuada al llarg de dos anys 
consecutius.” 

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 i que s’ha aportat la documentació 
esmentada a l’informe tècnic (plànols íntegres i assumeix tècnic de la direcció de 
l’obra). 

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 de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. xxx, per a la instal.lació d’un centre 
eqüestre a la parcel.la xx del polígon 1 de la rústica, d’acord al projecte redactat 
per l’enginyer técnic agrícola i Forestal, FXSL, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. 
 
SEGON.- La titular queda obligada al desmantellament de les instal.lacions i de 
restauració del terreny en el cas de cessament definitiu de l’activitat hípica, 
entenent que haurà cessat definitivament quen se’n constati de manera notòria la 
inactivitat continuada al llarg de dos anys consecutius.  
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TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil nou-cents vuitanta-set euros amb quaranta-
dos cèntims d’euro (1.987,42 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de mil dos 
euros (1002€).  

QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors 
urbanístics en risc per import de nou-cents noranta-tres euros amb setanta-un 
cèntims d’euro (993,71€) 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. 

CINQUÈ.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
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. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 4 AL 10 DE JUNY DE 
2018 (NÚMEROS DEL 744 AL 780) 
 

Núm. Decret Data Títol 

DE0744/2018 05/06/2018 Aprovació del conveni amb l'Escola de Música. 
2017-2018 

DE0745/2018 05/06/2018 Contractació subministrament d'escenari i 
tanques antiallau pels dies 29 i 30 de juny 2018 

DE0746/2018 05/06/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/29 FASE ADO 

DE0747/2018 05/06/2018 Vacances 2018 

DE0748/2018 05/06/2018 Contractació subministrament de columbaris 

DE0749/2018 05/06/2018 AUTORITZACIÓ FESTES DEL 9 I EL 16 DE JUNY 
VERGE DE MONTSERRAT 12 

DE0750/2018 05/06/2018 Contractació servei Delegat de Protecció de 
Dades 

DE0751/2018 05/06/2018 Contractació subministrament material policia 
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local 

DE0752/2018 05/06/2018 MANAMENT A JUSTIFICAR COMPRA RAMS DE 
FLORS 

DE0753/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0754/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0755/2018 05/06/2018 Nomenament secretària accidental 

DE0756/2018 05/06/2018 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - xxx 

DE0757/2018 05/06/2018 Canvi de nom nínxol núm.723 

DE0758/2018 05/06/2018 RETORN DIFERÈNCIA TAXES PER COMUNICACIÓ 
PRÈVIA - OBRA MENOR AL C/BONAIRE, XX 

DE0759/2018 06/06/2018 Resolució recurs reposició Sra. xxx 

DE0760/2018 06/06/2018 Contracte coproducció radiofònica amb la XAL 

DE0761/2018 06/06/2018 Concert Escola de Música 2018 - xxx 

DE0762/2018 06/06/2018 Desestimació petició UGT 

DE0763/2018 06/06/2018 Revetlla de Sant Joan 2018 veïns carrer Mas Feliu 

DE0764/2018 06/06/2018 COMUNICACIÓ ACTIVITAT CAL FEDERAL 

DE0765/2018 06/06/2018 APROVACIÓ DEFINITIVA SUBV. CONC. COMP. 
1/2016 ASSOC.ESP.VETERANS CANET MARESME 

DE0766/2018 06/06/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXER BANC DE 
SANTANDER 

DE0767/2018 06/06/2018 CONCESSIÓ PARADES PLAÇA MERCAT MUNICIPAL 

DE0768/2018 06/06/2018 Desestimació reclamació Sr. xxx 

DE0769/2018 06/06/2018 Manament a justificar -medalles lampades 

DE0770/2018 06/06/2018 APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DECRET 466/2018 



S/Amn 

 
27 

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 

DE0771/2018 06/06/2018 Recepció de la Flama del Canigó 2018 

DE0772/2018 06/06/2018 SOL.CANVI DE NÚM NINXOL NUM.1641 

DE0773/2018 08/06/2018 Sopar ex-alumnes Escola Teixits 

DE0774/2018 08/06/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-204007 

DE0775/2018 08/06/2018 DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 

DE0776/2018 08/06/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
18-202207 

DE0777/2018 08/06/2018 DECRET - rectificar art.sanció trànsit 

DE0778/2018 08/06/2018 SOL.TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUALL PER 
A PERSONES AMB DISCAPACITAT SRTA.xxx 

DE0779/2018 08/06/2018 DECRET - Inadmissió a tràmit - GSQ 

DE0780/2018 08/06/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - xxx 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
9.- 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. 
 
La secretària acctal      L’alcaldessa 
      
 


