
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 DE MARÇ DE 2012 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

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

Local de data 23.02.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació adhesió al conveni per a la regulació del procediment de la gestió 

de pagaments a creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant la 
modalitat de Confirming 

4) Aprovació preus públics per al taller d’higiene alimentària 
5) Aprovació concessió llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 

per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural al C/ Sant Isidre, xx 
6) Aprovació concessió llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 

per a la instal·lació d’una escomesa de Gas Natural al C/ Verge del Pilar, xx 
7) Aprovació concessió llicència d’obres a Gas Natural distribución SDG, SA 

per a la instal·lació d’una canonada de gas natural al C/ Sant Isidre, xx per 
C/ Mas Muní 

8) Aprovació concessió llicència de primera ocupació de la reforma i 
l’ampliació de l’habitatge unifamiliar al C/ Isla Cristina, xx 



 

 
 

9) Acceptació ajut XBMQ amb relació a les obres de la Casa museu 
Domènech i Montaner 

10) Relació de decrets des del dia 13 fins al dia 17 de febrer de 2012 
11) Precs i preguntes 
 



 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 23.02.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 23 de febrer de 2012 i de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 1 de març de 2012, i per import de 
18.288,56 €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2011, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de gener de 2011. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de març de 2012, per 
import de 18.288,56 €, corresponent a la F/2012/4 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de març de 2012, per import 
de 614,16 € corresponent a la F/2012/1de l’Organisme Autònom Radio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
LA GESTIÓ DE PAGAMENTS A CREDITORS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONFIRMING 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha signat amb diferents entitats financeres 
un conveni marc que estableix el procediment per a la gestió del pagament de 
determinades obligacions a creditors d’aquesta, articulat mitjançant un 
contracte singular amb cada una de les entitats financeres establint els termes 
en què es desenvoluparan les clàusules del conveni. 
 
Atès que el Departament d’Economia i Finances, amb la finalitat d’agilitzar i 
donar estabilitat al període de pagament i millorar així la gestió i les condicions 
econòmiques, tant dels creditors com de la Generalitat de Catalunya, reduint els 



 

 
 

costos financers i possibilitant, amb criteris d’igualtat i transparència, les línies 
de finançament als creditors que efectuïn treballs per ella, representat pel 
secretari de Política Financera, Competència i Consum, subscriurà un conveni 
amb els creditors de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament està pendent de cobrament de la quantitat 
d’1.145.033,08 euros per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist i trobat conforme el conveni al qual l’Ajuntament es vol adherir, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI PER A LA REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE 
PAGAMENTS A CREDITORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONFIRMING 
 
La Generalitat de Catalunya ha signat amb diferents entitats financeres un 
Conveni marc que estableix el procediment per a la gestió del pagament de 
determinades obligacions a creditors d’aquesta, articulat mitjançant un contracte 
singular amb cada una de les entitats financeres establint els termes en què es 
desenvoluparan les clàusules del conveni. 
 
El Departament d’Economia i Finances, amb la finalitat d’agilitzar i donar 
estabilitat al període de pagament i millorar així la gestió i les condicions 
econòmiques, tant dels creditors com de la Generalitat de Catalunya, reduint els 
costos financers i possibilitant, amb criteris d’igualtat i transparència, les línies de 
finançament als creditors que efectuïn treballs per ella, representat pel secretari 
de Política Financera, Competència i Consum, subscriu aquest Conveni en els 
termes següents: 
 

ACORDS 
 

1r.- Finalitat 
 
Facilitar la liquiditat necessària per atendre el finançament de les despeses i les 
inversions fetes pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant l’emissió d’ordres de pagament a creditors de les obligacions de 
pagament en un termini determinat, així com la possibilitat del descompte 
d’aquestes (en la modalitat de confirming) amb les entitats financeres 
participants. 
 
2n.- Import 
 
2.1. Els imports per creditor seran el total del crèdit a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya que es reconegui al llarg de la durada del Conveni, sempre que 
existeixi línia de crèdit disponible. En cas contrari, la Tresoreria establirà els 
imports a incloure per creditor tenint en compte el criteri de la proporcionalitat. 
 
2.2. Els imports globals màxims destinats al finançament mitjançant el descompte 
comercial seran els establerts en els contractes formalitzats per la Generalitat de 
Catalunya amb les entitats financeres per aquest tipus d’operacions. En el cas de 
no tenir alguna de les entitats participants línia de descompte disponible serà la 



 

 
 

Tresoreria la que estableixi la/es entitat/s pagadora/es en funció de la 
disponibilitat líquida i el cost financer. 
 
3r.- Creditors destinataris 
 
Podran accedir a aquesta modalitat de pagament de confirming aquells creditors 
de la Generalitat de Catalunya amb capacitat suficient per obligar-se a assumir 
els compromisos que s’estableixin en el present conveni. 
 
4t.- Procediment 
 
4.1. La Tresoreria lliurarà remeses a les entitats financeres participants en el 
Conveni marc i recollides en l’Annex I d’aquest Conveni, que contindran la relació 
de documents comptables, amb un venciment establert, dels creditors que 
s’hagin acollit al present Conveni. 
 
4.2. Un cop comptabilitzades les obligacions es procedirà a trametre de manera 
telemàtica les remeses generades a les entitats financeres per procedir a la 
gestió del pagament, amb indicació de la seva data de venciment. 
 
4.3. Les entitats financeres participants, un cop rebudes les remeses, notificaran 
als creditors la possibilitat d’avançar el venciment dels crèdits mitjançant el 
mecanisme del confirming, en les condicions financeres màximes establertes per 
les entitats i recollides a l’Annex I del present Conveni, supòsit en el qual les 
entitats financeres quedaran subrogades en la titularitat dels crèdits enfront la 
Generalitat de Catalunya, si bé les despeses que tals operacions originin seran a 
càrrec dels creditors des de la data en què es facin efectives i fins al moment del 
seu venciment. 
 
5è.- Cessió de cobraments 
 
Els creditors, de conformitat amb la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, i 
quan aquesta no els sigui aplicable, conforme a Dret, no podran cedir a tercers 
diferents de les entitats financeres participants les quantitats pendents de 
cobrament de la Generalitat de Catalunya que ja han estat trameses a la 
Subdirecció General de Tresoreria, per la qual cosa els creditors, en cas 
d’utilitzar confirming, s’obliguen a cedir aquestes quantitats a les entitats 
financeres participants. 
 
6è.- Òrgan de representació 
 
Els representants legals de les persones jurídiques, tant públiques com privades, 
que s’adhereixin al Conveni mitjançant la signatura del document d’adhesió 
previst a l’efecte, hauran de tenir facultats suficients per obligar la representada i 
ostentaran la posició d’interlocutors davant la Generalitat de Catalunya, i davant 
d’elles es formularan totes aquelles incidències que es puguin presentar en el 
desenvolupament del sistema. Per que fa als creditors persones físiques, tindran 
la capacitat pròpia i necessària d’aquestes exigida en Dret per obligar-se. 
 
La signatura del document d’adhesió implica per part dels representants legals 
dels creditors l’acceptació de les condicions establertes en aquest Conveni. 
Formalitzat l’acte d’adhesió, que es perfeccionarà mitjançant la corresponent 
acceptació administrativa (Annex II), el creditor serà incorporat al Conveni. 



 

 
 

 
7è.- Durada del Conveni 
 
La durada del Conveni serà d’un any a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es prorrogarà automàticament de forma successiva i pel mateix 
període, podent denunciar-lo qualsevol de les dues parts mitjançant notificació 
fefaent a l’altra amb tres mesos d’antelació a la data de venciment, tant de la 
inicial com la de les successives pròrrogues. 
 
La denúncia del Conveni implicarà la impossibilitat de formalitzar noves 
operacions a la seva empara si bé seguirà sent d’aplicació a les operacions 
formalitzades durant la seva vigència. 
 
Sense perjudici d’allò establert en el paràgraf anterior, que únicament regeix per 
a les parts signants del Conveni, els creditors podran desvincular-se’n al seu 
venciment amb un termini de preavís d’un mes, aplicant-se a les operacions 
pendents les regles establertes en el paràgraf anterior. 
 
8è.- Inclusió en el Conveni 
 
Qualsevol dels creditors de la Generalitat de Catalunya podrà sol·licitar a la 
Tresoreria la seva inclusió en el Conveni formalitzant el document d’adhesió que 
figura com Annex II. Aquesta adhesió tindrà efectes a partir de l’acceptació 
administrativa per part de la Subdirecció General de Tresoreria. 
 
9è.- Compromisos de la Tresoreria de la Generalitat 
 
9.1. La Tresoreria adquireix el compromís d’exercir la vigilància del compliment 
de les condicions financeres ofertes per les entitats participants en el conveni per 
a la gestió de pagaments de la Generalitat de Catalunya, en la modalitat 
confirming, així com la tutela dels drets que del seu contingut resultin, si s’escau. 
 
9.2. En segon lloc s’obliga al compliment estricte dels terminis de pagament 
expressats en el conveni. 
 
9.3. Compromís per part de la Tresoreria de no rebre cap tipus de bonificació ni 
fruit de cap altra espècie per part de les entitats financeres participants. 
 
10è.- Compromisos dels participants. 
 
10.1 Cedir la gestió dels crèdits pendents de pagament per la Generalitat de 
Catalunya a les entitats que han signat el conveni marc. 
 
10.2. Incloure la totalitat dels crèdits amb càrrec a la Generalitat de Catalunya, en 
les condicions establertes en aquest Conveni. Les excepcions a aquesta 
obligació requeriran l’autorització expressa de la Tresoreria. 
 
10.3. Complir qualsevol altre compromís recollit en aquest Conveni. 
 
11è. Naturalesa i jurisdicció 
 
El present Conveni té caràcter administratiu i correspon a la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya la interpretació del seu contingut. Les possibles 



 

 
 

qüestions litigioses derivades seran conegudes i resoltes pels òrgans competents 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Disposició transitòria 
 
Respecte al pagament dels deutes pendents fins a la data de la signatura del 
present Conveni o de l’adhesió d’un creditor, es negociarà amb aquest el 
procediment de pagament. 
 
I com a prova de conformitat, signa el present Conveni en exemplar únic que 
queda dipositat a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya i del qual 
s’expediran i lliuraran còpies autenticades als creditors que manifestin la seva 
intenció d’adherir-se al seu contingut. 



 

 
 



 

 
 

  
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni per a 
la regulació del procediment de la gestió de pagaments a creditors de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de confirming, com també 
aprovar poder treballar amb l’entitat financera BANKIA. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord i com a representant de l’Ajuntament 
de Canet de Mar davant la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Política Financera, 
Competència i Consum de la Generalitat de Catalunya, així com també fer-los 



 

 
 

arribar el document d’adhesió al conveni degudament signat. Notificar aquest 
acord també a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
4.- APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL TALLER D’HIGIENE 
ALIMENTÀRIA 
 
Atès que l’Àrea de Promoció Econòmica té, entre d’altres, la responsabilitat de 
promoure actuacions de suport al teixit empresarial local i planificar actuacions, 
seguint la línia de les politiques actives d’ocupació promogudes pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que des del Servei Local d’Ocupació i del Servei de Formació s’ha detectat 
la necessitat de planificar accions formatives directament relacionades amb la 
millora de l’ocupabilitat i que s’adeqüin respostes a les demandes del mercat de 
treball. 
 
Atès que des del Servei de Formació es recullen durant tot l’any les necessitats 
formatives més demandades pels usuaris i les usuàries del servei i que s’ha 
detectat que l’obtenció del certificat d’higiene alimentària és imprescindible per 
treballar en el sector alimentari i que es demana als professionals que 
intervenen en algun dels processos de la cadena alimentària. 
 
Atès que l’estimació pressupostària per dur a terme el Taller d’higiene 
alimentària s’ha calculat segons el detall següent: 
 

Cost pressupostari despeses Import 

Servei extern docència i material 480,00 

19 % costos indirectes (segons informe intervenció)  91,20 

Total costos 571,20 
Previsió ingressos  

12 participants aturats i aturades (15 €) 180,00 

 8  participants en actiu  (30€) 240,00 

Total previsió ingressos 420,00 
Dèficit  151,20 

 
Atès que, en compliment del que disposa l’article 123 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb caràcter previ a l’adopció 
dels acords per la Junta de Govern Local, hauran de ser dictaminats per la 
Comissió Informativa corresponent, excepte que hagin estat declarats 
d’urgència, cas en el qual s’haurà de donar compte posteriorment d’aquests a la 
Comissió Informativa competent. 
 



 

 
 

Atès que l’objectiu de l’Àrea de Promoció Econòmica és iniciar la realització 
d’aquests tallers al més aviat possible, per tal de poder fer-ne quants més millor 
al llarg d’aquest any, aquesta proposta no pot ser dictaminada prèviament per 
la Comissió Informativa corresponent, per poder accelerar els tràmits 
d’aprovació d’aquets preus públics i, per tant, se’n donarà compte 
posteriorment. 
 
Vista l’estimació pressupostària per al Taller d’higiene alimentària anteriorment 
detallada, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics següents per als Tallers d’higiene 
alimentària que es facin al llarg de l’any 2012: 
 
 30 euros treballadors i treballadores en actiu. 
 15 euros aturats i aturades (50% de bonificació, presentant el full de 
renovació actualitzat com a demandant d’ocupació). 

 
SEGON.- Assumir les despeses que no siguin cobertes pels mateixos usuaris i 
usuàries del curs amb càrrec a la partida 30 24100 22609. 
 
TERCER.- Ratificar aquest acord per la propera Comissió Informativa que es 
faci. 
 
QUART.- Publicar aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
5.- APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS 
NATURAL AL CARRER SANT ISIDRE, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 17 
de febrer de 2012 (núm. de registre 2012/784) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Sant 
Isidre, xx, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 22 de febrer 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 



 

 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE 
GAS  
CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Sant Isidre, xx 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  

 
 
 
 
 

Vist el plànol presentat, 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 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. 

Ref.: Z.M.012012515579 
Reg. Entr. 2012/784 
Data 17-02-2012 



 

 
 

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

 
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. 
 



 

 
 

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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural al carrer sant Isidre, 
xx. 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 definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta-tres euros amb nou cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de trenta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(110,28 €). 
 
6.- APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS 
NATURAL AL CARRER VERGE DEL PILAR, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 21 
de febrer de 2012 (núm. de registre 2012/824) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Verge del 
Pilar,xx, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 22 de febrer 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE 
GAS  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Verge del Pilar, xx 
 
I N F O R M E: 

 
En resposta a la seva sol·licitud::    
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Vist el plànol presentat, 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 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 

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

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

5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel 



 

 
 

qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a 
instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren 
pel subsòl. 

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

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

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. 
 
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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural al carrer Verge del 
Pilar núm. xx. 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 definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta-tres euros amb nou cèntims (7,74.-€) i 



 

 
 

per taxes urbanístiques la quantitat de trenta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(110,28 €). 
 
7.- APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, SA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE 
GAS NATURAL AL CARRER SANT ISIDRE, xx (PER CARRER MAS MUNÍ). 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 15 
de febrer de 2012 (núm. de registre 2012/748) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Sant 
Isidre, 28, obra per carrer Mas Muní, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 20 de febrer 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 
 

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE 
GAS  
CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ:  c/ Sant Isidre, xx (per c/ Mas Muní) 
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  

 
 
 
 

S’ha sol·licitat llicència per la instal·lació d’una escomesa de gas al c/ Sant Iscle, 
xx, amb l’obra pel c/ Mas Muní. Segons el plànol presentat, s’entén que 
l’escomesa no és per al c/ Sant Iscle, sinó per al c/ Sant Isidre. 
 
 
Vist el plànol presentat, 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 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 
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vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 
 
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. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació d’una canonada de gas natural al carrer sant Isidre, xx 
(per c/ Mas Muní). 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 definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta-tres euros amb nou cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de trenta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
(110,28 €). 
 
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER ISLA 
CRISTINA NÚMERO xx.  
 
Vista la instància presentada pel senyor MMC, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de la reforma i 
ampliació habitatge unifamiliar al carrer Isla Cristina número xx. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 17 de febrer de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“Practicada una inspecció visual a l’habitatge de referència es constata el 
següent : 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
Llicència d’Obres Majors, expedient 96/2010. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la Llicència 
de Primera Ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la Secretària de l’Ajuntament de data 24 de febrer de 
2012, el contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisades la sol·licitud i la 
documentació presentada pel senyor MMC, en nom i representació d’ell mateix 
per tal d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar 
aïllat ubicat al carrer Isla Cristina, xx, s’emet informe a partir dels següents: 
  
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 27 de gener de 2012, registrat d’entrada 
amb el número 429, pel senyor MMC, es demana llicència de primera ocupació 
de l’ampliació habitatge al carrer Isla Cristina número xx. 
  
2r.- En el municipi de Canet de  Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener 
de 1992. 
 
3r.- El tècnic municipal en el seu informe de data 17 de febrer de 2012, ha emès 
informe favorable sobre la concessió de la llicència de primera ocupació 
sol.licitada, de la reforma i ampliació habitatge al carrer Isla Cristina número xx.  
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3  del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, emetre  el següent: 
                                                            
                                                       INFORME 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 

 arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la LUC; 

 arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS); 

 arts. 70 i  concordant de la Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, (LRJPAC). 

 
Segon.- La primera  utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de  les 
instal·lacions  estan subjectes a llicència urbanística com, de fet declara l’article 
187.2.e) de la TRLUC. En termes molt similars s’expressa l’article  90 del ROAS, 



 

 
 

segons el qual estan subjectes a la llicència de primera ocupació o utilització les 
edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació 
substancial o ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un 
projecte, d’acord amb l’article 75 del ROAS. La llicència de primera ocupació 
acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència. 
 
Tercer.- El  procediment per a l’atorgament de  la llicència de primera ocupació 
l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a la data d’acabament de les 
obres. A aquest efecte, es considera acabada l’obra quan el director facultatiu 
lliuri un certificat en el qual s’acrediti, a més de la data de l’acabament, el fet que 
les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades per la 
llicència, informarà sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera utilització. En cas contrari, ha d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar l’inici del corresponent expedient d’esmena i legalització,  si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment 
sancionador d’acord amb la legislació  urbanística, quan sigui procedent. Les 
variacions de detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.- El termini per concedir la llicència és d’un mes a comptar de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest sense resolució expressa, es 
considera atorgada, d’acord amb el que estableix l’article 82 del ROAS. 
 
Sisè.- Cal dir, també, que la utilització i el gaudi dels serveis municipals 
relacionats amb l’ús de l’edificació poden restar condicionats a l’atorgament de la 
llicència de primera utilització, si així ho estableix amb caràcter general l’ens 
local, en exercici de  la  potestat reglamentària. 
 
Setè.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat les taxes i els drets 
corresponents de la llicència d’obres, d’acord amb les Ordenances fiscals 
vigents, i que s’han observat la resta  dels requisits legalment exigits. 
 
En virtut de tot això, el funcionari sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència de primera ocupació de la reforma i ampliació habitatge 
unifamiliar aïllat ubicat al carrer Isla Cristina número xx, sol.licitada pel senyor 
MMC. » 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny. 
  
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 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, de conformitat 
amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de primera ocupació de la reforma i ampliació 
habitatge unifamiliar al carrer Isla Cristina número xx, al senyor MMC, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de tres-cents noranta-set 
euros amb noranta-cinc cèntims (397,95 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 15 
d’octubre de 2010 dels valors urbanístics en risc per import de dos mil set-cents 
disset euros amb dinou cèntims (2.717,19 €) i de residus de construcció la 
quantitat de dos-cents cinquanta-set euros amb setanta-un cèntims (257,71 €). 
 
9.- ACCEPTACIÓ AJUT DINS DEL MARC XBMQ CONSISTENT EN LA 
DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I 
COORDINACIÓ EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA CORRESPONENT A LA 
RESTAURACIÓ DELS SOSTRES DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA 
MUSEU DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, modificat pel Ple en sessió de 30 d’abril de 2009, conveni 
marc que regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens 
locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
Atès que en el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament la necessitat de restauració dels sostres de la 
planta baixa de la Casa Museu Domènech i Montaner. 
 
Atès que en data 7 de febrer de 2012, el vicepresident 3r i president delegat de 
l’Àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 
núm. 619/12 ha resolt aprovar l’atorgament a l’Ajuntament de Canet de Mar 
d’un ajut que es concreta en suport tècnic per a l’actuació anomenada direcció 
d’obra, direcció de l’execució de l’obra i coordinació en fase d’execució d’obra 
corresponent a la restauració dels sostres de la planta baixa de la Casa Museu 
Domènech i Montaner de Canet de Mar. 
 
Atès que en el mateix decret també es resol aprovar el corresponent expedient 
de contractació tot adjudicant el contracte a l’empresa Guitart Arquitectura i 
Ass, SLP. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 



 

 
 

 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del marc 
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 que 
es concreta en suport tècnic per a l’actuació anomenada “direcció d’obra, 
direcció de l’execució de l’obra i coordinació en fase d’execució d’obra 
corresponent a la restauració dels sostres de la planta baixa de la Casa Museu 
Domènech i Montaner de Canet de Mar”. 
 
SEGON.- Que es comuniqui el present acord a la Diputació de Barcelona 
mitjançant el formulari XG-0102. 
 
10.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 FINS AL DIA 17 DE FEBRER 
DE 2012 
 
Núm. Data Resum 

172 13/02/2012 Denegació responsabilitat patrimonial KM 
173 13/02/2012 Resolució expedient sancionador animals a JS 
174 13/02/2012 Autorització ocupació via pública Vacanet 
175 13/02/2012 Contractació curs de monitors per a lleure infantil i juvenil 
176 13/02/2012 Despeses setmanals 
177 13/02/2012 Renovació parada plaça Mercat 
178 13/02/2012 Sol·licitud ajut dins del marc XBMQ any 2012 
179 14/02/2012 Incoació expedients trànsit 
180 14/02/2012 Imposició sancions persones físiques 
181 14/02/2012 Imposició sancions persones jurídiques 
182 14/02/2012 Modificació de crèdit mitjançant transferències 
183 14/02/2012 Recurs reposició liquidació cànon Costes estiu 2011 
184 14/02/2012 Aprovació serveis extraordinaris Policia Local 
185 15/02/2012 Ocupació via pública caseta ONCE R. Buscarons, xx 
186 15/02/2012 Ocupació via pública Estanc Magda i fills 
187 15/02/2012 Ocupació via pública jardineres Rosa Bley 
188 15/02/2012 Retorn entrades teatre 
189 15/02/2012 Acceptació certificat presentat cafè quiosc plaça universitat 
190 16/02/2012 Incoació sancionador civisme SM 
191 16/02/2012 Incoació sancionador civisme JL 
192 16/02/2012 Aprovació ajuts Diputació Barcelona Joventut 
193 16/02/2012 Incoació procediment ordre d'execució c/ Vall, xx 
194 16/02/2012 Manament pagament a justificar compra propà 
195 17/02/2012 Assabentat consulta fisioteràpia IR 
196 17/02/2012 Assabentat perruqueria C/ Caldeta, xx 
197 17/02/2012 Baixa activitat perruqueria C/ Mar, xx 
198 17/02/2012 Finalització expedient restauració carrer Molí, xx 
199 17/02/2012 Sol·licitud subvencions Xarxa Municipis - Promoció Econòmica 

 



 

 
 

11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


