
 

 

 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 8 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: 19.40 hores 
Hora que acaba: 21.15 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 01.03.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació operació de crèdit a llarg termini amb Caixa Penedès 
4) Aprovació concessió llicència d’obres per a la reforma i la rehabilitació de 

l’habitatge unifamiliar al C/ de la Font, xx 
5) Aprovació conveni per a l’autorització de l’ús del camp de futbol municipal a 

l’empresa Kom-mmit 
6) Aprovació llicència municipal d’instal·lació d’espectacles públics i d’activitats 

recreatives per a l’exercici de l’activitat de restaurant bar a ubicar a la plaça 
de la Indústria núm. xx 

7) Relació de decrets des del dia 20 fins al dia 24 de febrer de 2012 
8) Precs i preguntes 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 01.03.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 1 de març 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, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  8 de març de 2012, i per import de 
42.328,-- €, 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 i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 8 de març de 2012, per 
import de 42.328,-- €, corresponent a la relació F/2012/5 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2012. 
 
3.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI AMB CAIXA 
PENEDÈS  
 
Vist que un cop aprovat el Pla de Sanejament Financer de l’Ajuntament, pel 
període 2011-2014, la corporació pot recórrer a la concertació d’una operació 
de crèdit a llarg termini per finançar els dèficits d’inversió d’exercici anteriors. 
 
Atès que l’Ajuntament ha rebut l’oferta següent de finançament per al préstec i 
que es tracta de condicions de mercat, i que són les següents: 



 

 

 
 

 
Entitat Import total Tipus interès Comissions: 
Caixa 
Penedès 

552.000 € Tipus ICO 
(marge 3,00) + 
2%: 6,305% 

Comissió d’Obertura – 0,50%
Comissió Modificació – 1% 

 
 
 
Vist l’informe emès, en data 7 de març de 2012, el contingut del qual es 
transcriu a continuació: 

 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent 

 
I N F O R M E 

 
ASSUMPTE 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet amb caràcter previ a l’aprovació de 
l’operació de crèdit a llarg termini de 552.000 euros per finançar els dèficits 
d’inversió d’exercicis anteriors d’acord amb el Pla de Sanejament 2011-2014 
aprovat per acord de Ple de 25 d’Octubre de 2011. 
 
INFORMO 
 
1.- Que l’import de l’operació de crèdit a mitjà termini es destina a finançar els 
dèficits d’inversió d’exercicis anteriors d’acord amb el Pla de Sanejament 2011-
2014 aprovat per acord de Ple de 25 d’Octubre de 2011, en conseqüència, 
l’Ajuntament podrà recórrer al crèdit públic / privat, a llarg termini, en qualsevol de 
les seves formes, inclosa l’emissió pública de Deute, d’acord amb l’article 52 del 
TRLRHL. 
 
2.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té el Pressupost de l’exercici en curs any 
2012 aprovat definitivament en data 23 de desembre de 2012. 
 
3.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini concertades en el 
vigent exercici econòmic, incloses les noves operacions és de 552.000-€, que 
representa el 4,98% i, per tant,  no supera el 10 % dels recursos de caràcter 
ordinari previstos (11.086.643 €) en el Pressupost vigent; per la qual cosa, 
d’acord amb l’article 52.2 del TRLRHL, l’òrgan competent per l’aprovació de 
l’operació de crèdit és Alcaldia, el qual va delegar la competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
4.- L’Ajuntament, abans de la formalització del crèdit amb l’entitat, haurà de 
sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació al Departament d’Economia i 
Finances de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
5.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té capacitat per afrontar, en el temps, les 
obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
 



 

 

 
 

6.-  El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació podrà ser 
garantit, d’acord amb l’article 49.5 de TRLRHL: 
 
 Amb la constitució de garantia real sobre els béns patrimonials. 
 Amb l’afectació d’ingressos procedents de contribucions especials, taxes i 
preus públics, sempre que hi hagi una relació directa entre els recursos 
esmentats i la despesa que s’ha de finançar amb l’operació de crèdit. 
 
7.- Tenint en compte el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, cal 
entendre que l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCSP, 
quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és 
facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern 
Local, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el 
respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i 
economia de mitjans. 
 
8.- Finalment cal indicar que a data de la signatura del present informe, 
únicament s’ha presentat la següent oferta de finançament pel Préstec esmentat, 
i que es tracta de condicions de mercat, les quals presenten les següents 
condicions: 
 
Entitat Import total Tipus interès Comissions: 
Caixa 
Penedès 

552.000€ Tipus Ico (marge 
3,00) + 2% : 
6,305% 

Comissió d’Obertura – 
0,50% 
Comissió Modificació – 
1% 

 
De conformitat amb l’article 53 de l TRLRHL quan les mesures contingudes en 
el pla economicofinancer permetin que en tres exercicis pressupostaris 
desaparegui la situació de desequilibri, l’òrgan de contractació en matèria de 
tutela financera podrà concedir l’autorització corresponent. 
 
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, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit a llarg termini per import de 
552.000 €, amb l’entitat Caixa Penedès, per finançar els  dèficits d’inversió 
d’exercicis anteriors, d’acord amb el Pla de Sanejament 2011-2014 aprovat per 
acord de Ple de 25 d’octubre de 2011, amb les condicions que consten tot 
seguit: 
 

Entitat Import total Tipus interès Comissions: 
Caixa 
Penedès 

552.000€ Tipus Ico (marge 
3,00) + 2% : 
6,305% 

Comissió d’Obertura – 
0,50% 
Comissió Modificació – 
1% 

 



 

 

 
 

SEGON.- Sol·licitar l’autorització preceptiva de les operacions de crèdit a la 
Direcció General de política Financera del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb  l’Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril.  
 
 
 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec en les 
condicions financeres assenyalades en el punt primer. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat financera Caixa Penedès. 
 
4.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I 
REHABILITACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DE LA FONT 
NÚMERO xx. 
  
Vista la instància presentada pels senyors JA i EV, en nom i representació d’ells 
mateixos, en virtut de la qual sol·liciten llicència d’obres per a la reforma i 
rehabilitació habitatge unifamiliar al carrer de la Font número xx. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 29 de febrer de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que correspon al projecte 
bàsic i executiu de reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
existent al carrer de la Font núm. xx. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigent així com altra 
normativa d’aplicació, es constata que l’edificació objecte de reforma es troba 
inclosa dins la zona 1c “carrers comercials” i està catalogada pel Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic de Canet de Mar 
amb un nivell de protecció de Bé cultural d’interès local (BCIL), a la fitxa 
corresponent s’identifica com a objecte de protecció la integritat de la façana. És 
en aquest sentit que cal puntualitzar que les obres no podran alterar ni modificar 
l’aspecte de la façana per ser aquesta objecte de protecció. Es necessària una 
definició més exacta dels colors que s’utilitzaran a través d’una carta de colors 
que haurà de ser consensuada amb els serveis tècnics municipals abans de la 
seva aplicació, tant a les parts opaques com als elements de fusteria. 
 
Per tractar-se d’una reforma que no té entitat de gran rehabilitació segons el 
definit a l’art. 3h de la Llei 18/2007, el nivell d’habitabilitat exigible és el d’un 
habitatge usat o preexistent (annex 2 del decret 55/2009). En aquest sentit 
l’habitació existent a la planta primera de 8,74 m2 no pot ser considerada com a 
tal per no disposar de l’obertura a façana necessària per obtenir ventilació. 
 
El projecte s’adapta de forma general als paràmetres d’aplicació i, salvant els 
punts anteriors, s’informa favorablement per a l’obtenció de la llicència d’obres 
corresponent.” 

 



 

 

 
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació de data 29 de febrer 
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 pels senyors JA i EV per tal d’obtenir llicència 
municipal d’obres majors per a la reforma i rehabilitació  
 
 
 
habitatge unifamiliar ubicat al carrer de la Font número xx, s’emet informe a partir 
dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 16 de febrer de 2012, registrat d’entrada amb el 
número 765, els senyors JA i EV sol·liciten llicència d’obres majors per a la 
reforma i rehabilitació habitatge unifamiliar ubicat al carrer de la Font número xx, 
de Canet de Mar, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per 
l’arquitecte GGS i visat amb el núm. XXXXX, de data 10/2/2012. 
 
2n.- L’arquitecta municipal en data 27 de febrer de 2012, emet informe favorable 
sobre la concessió del permís sol·licitat, per tal com, examinat el projecte que 
acompanya la sol·licitud de referència i consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, aquest s’ajusta de forma genèrica la normativa vigent que li 
és d’aplicació. No obstant, al ser un edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, caldrà tenir 
en compte els següents punts: 
 
Les obres no podran alterar ni modificar l’aspecte de la façana per ser aquesta 
objecte de protecció. Es necessària una definició més exacta dels colors que 
s’utilitzaran a través d’una carta de colors que haurà de ser consensuada amb 
els serveis tècnics municipals abans de la seva aplicació, tant a les parts 
opaques com als elements de fusteria. 
 
L’habitatge existent a la planta primera de 8,74 m2. no pot ser considerada com a 
tal per no disposar de l’obertura a façana necessària per obtenir ventilació. 
 
3r.- 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. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre 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 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. 
 
Segon.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència d’obres és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, 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 d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny.” 
 
Tercer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix, a criteri dels tècnics 
municipals, els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va documentada en 
els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, 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. 
 
Quart.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic 
(art. 75.2 ROAS) en 3 exemplars juntament amb la còpia de les altres 
autoritzacions relacionades amb l’actuació que, eventualment, hagin atorgat 
altres administracions (art. 79.a ROAS). 
 
Les obres s’han d’executar d’acord amb el projecte tècnic aprovat i de 
conformitat amb les condicions imposades a la llicència (art. 85 ROAS).  
 
Cinquè.- Pel que fa els residus de la construcció generats per l’obra, la Disposició 
Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i 
de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que els sol·licitants 
d’una llicència hauran de: 
 
a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum previsible i 
característiques dels residus, així com de les operacions de destriament o 
recollida selectiva projectades, que es verificarà pels SSTTMM. 
 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, 
separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, la 
correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 
 
Al projecte presentat s’hi adjunta la fitxa de valoració dels residus de l’obra  (21 
tones) i es designa com a gestor autoritzat l’empresa de reciclatge de runes 
EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL.  
 
Cal aclarir que la normativa aplicable en matèria de gestió de residus és el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 



 

 

 
 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció  el qual deroga el Decret 201/1994, de 
26 de juliol, i el Decret 161/2001, de 12 de juny. 
 
El nou decret estableix a l’article 11 que l’import de la fiança, que s’ha de 
dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la  
 
 
construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de 
gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
Sisè.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional de 
l’ICIO, d’acord el pressupost d’execució material i de les taxes urbanístiques. 
També s’han dipositat les fiances dels valors urbanístics en risc i residus de 
construcció. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de  llicència d’obres majors als senyors JA i EV per a la reforma i 
rehabilitació habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de la Font número xx, 
amb les consideracions emeses a l’informe de l’arquitecta municipal.” 

  
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució 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, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als senyors JA i EV, per a la reforma i 
rehabilitació habitatge unifamiliar al carrer de la Font número xx, d’acord al 
projecte bàsic i executiu de l’arquitecte GGS, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta 
de Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb dos 
cèntims (2.255,02 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de mil quatre-cents 
cinquanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (1.458,45 €). 



 

 

 
 

  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de mil noranta-un euros amb 
setanta cèntims (1.091,70 €) i dels residus de construcció per import de dos-
cents trenta-un euros (231,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment  
 
 
de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, condicionar 
l’efectivitat de la llicència al compliment dels següents punts: 
 
 Les obres no podran alterar ni modificar l’aspecte de la façana per ser 

aquesta objecte de protecció. Es necessària una definició més exacta 
dels colors que s’utilitzaran a través d’una carta de colors que haurà de 
ser consensuada amb els serveis tècnics municipals abans de la seva 
aplicació, tant a les parts opaques com als elements de fusteria. 

 
 L’habitatge existent a la planta primera de 8,74 m2. no pot ser 

considerada com a tal per no disposar de l’obertura a façana necessària 
per obtenir ventilació. 

 
CINQUÈ.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha 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 disposa les ordenances 
fiscals vigents. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA KOMM-MIT 
 
Atès que la Societat KOMM-MIT, una de les organitzadores més importants 
d’esdeveniments internacionals de futbol base, ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Canet de Mar poder organitzar tornejos d’aquest esport al camp de futbol 
municipal. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal d’Esports, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME CESSIÓ CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL A L’EMPRESA KOMM-MIT 
PER L’ORGANITZACIÓ DE TORNEJOS DE FUTBOL 
 
L’empresa KOMM-MIT  Internacional, dedicada a l’organització de tornejos de 
futbol amb un àmbit internacional ens sol·licita la nostra instal·lació per fer-la 
servir com una de les seves seus per poder organitzar part els tornejos en dates i 
horaris compatibles amb el funcionament i activitat regular de la nostra 
instal·lació. 



 

 

 
 

 
La sol·licitud és d’organitzar 5 tornejos al llarg de l’any, aquests queden detallats 
en nom i  data a continuació: 
 
 
 
 
1. Trofeu Mediterrani: de l’1 al 4 d’abril. 
2. Copa Santa: del 6 al 8 d’abril 
3. Copa Maresme: del 10 al 13 d’abril 
4. Internacional Pfingsturnier: del 29 de maig a l’1 de juny 
5. Copa Catalunya del 25 al 28 de juny 
 
Les hores d’utilització de la instal·lació es troben repartides de la següent 
manera, un 25% estan cobertes amb l’horari del propi personal de la instal·lació, 
la resta es podrà cobrir amb la bossa d’hores d’un dels vigilants. 
 
L’aportació de l’empresa és un fixa de 1.287,50€ per torneig, al que fa un total de 
6.437,50€ pels 5 tornejos que realitzen més un plus per la llum, comptant les 
hores que les caldria tenir-les enceses, de 196€. El cost total serà de sis mil 
quatre-cents setanta quatre (6.633,50€). 
 
Amb aquest lloguer podríem fer front els diferents manteniments i consums de la 
instal·lació durant tot l’any, hi ha el manteniment fixa de la gespa de 2.000€ any, i 
els consums del gasoil que estan al voltant dels 3.000€ més altres manteniments 
que es van realitzant a nivell de previsió. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb KOMM-MIT torneos, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
CONVENI PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’UN EQUIPAMENT DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Canet de Mar, 30 de març de 2012 
 
ES REUNEIXEN 
 
D’una part el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, expressament facultat per aquest acte per acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2011, d’ara endavant 
anomenada l’Ajuntament. 
 
De l’altra, el Sr. FH , amb NIE núm. XXXXX major d’edat, amb domicili 
professional al carrer Pützchens Chaussee, núm. XX  de Bonn (53229) 
d’Alemanya, actua com a Gerent de l’empresa “Komm-mit International”, 
domiciliada al carrer Pützchens Chaussee, núm. XX  de Bonn (53229) 
d’Alemanya amb NIF XXXXXX. 
 
Assisteix a l’acte la Sra. Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet Mar, als sols efectes d’atorgament de la fe pública. 
 
I MANIFESTEN 
 



 

 

 
 

1. Que la mercantil “Komm-mit”, organitza tornejos internacionals de futbol base 
en nou països diferents d’Europa. 
 
2. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions 
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
 
 
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és 
competent per a la promoció de l’esport a nivell municipal. 
 
3. Que l’Ajuntament és titular de l’equipament situat al carrer Rial de Can Goday 
s/n on s’hi ubica el camp de futbol municipal. 
 
4. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que organitza l’empresa 
Komm-mit  en benefici de la pràctica de l’esport i de la promoció de la vila de 
Canet de Mar a nivell internacional, i en consideració d’aquest reconeixement 
convé la possibilitat d’autoritzar puntualment, la utilització del camp de futbol 
municipal i les seves instal·lacions, en els termes de l’article 218.1.a) del 
TRLMRLC i l’article 53.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, per la realització de diferents 
campionats de futbol. 
 
Per això, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i representativitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i amb la finalitat de formalitzar-lo,  
 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim d’autorització de l’ús del camp de 
futbol municipal, juntament amb les seves instal·lacions, a l’objecte de 
desenvolupar-hi els diferents tornejos que s’especifiquen a continuació, en les 
dates que s’hi assenyalen: 
 
1. Trofeu Mediterrani: de l’1 al 4 d’abril de 2012 

- 01/04/2012 ................................ de 15.00 a 19.00h 
- 02/04/2012................................ de 11.00 a 19.00h 
- 03/04/2012 ............................... de 11.00 a 19.00h 
- 04/04/2012 ............................... de 10.00 a 14.00h 

 
2. Copa Santa: del 6 al 8 d’abril de 2012 

- 06/04/2012 ............................... d’12.00   a 19.00h 
- 07/04/2012 ............................... de 10.00 a 19.00h 
- 08/04/2012 ............................... de 11.00 a 14.00h 

 
3. Copa Maresme: del 10 al 139 d’abril de 2012 

- 10/04/2012 ............................... d’12.00   a 16.00h 
- 11/04/2012 ............................... de 11.00 a 18.00h 
- 12/04/2012 ............................... de 11.00 a 18.00h 
- 13/04/2012 ............................... de 11.00 a 16.00h 

 
4. Internacional Pfingsturnier: del 29 de maig al 1 de juny de 2012 



 

 

 
 

- 29/05/2012 ............................... d’12.00   a 16.00h 
- 30/05/2012 ............................... de 11.00 a 18.00h 
- 31/05/2012 ............................... de 11.00 a 18.00h 
- 01/06/2012 ............................... de 11.00 a 16.00h 

 
5. Copa Catalunya: del 25 al 28 de juny de 2012 

- 25/06/2012 ............................... d’13.00   a 19.00h 
- 26/06/2012 ............................... de 14.00 a 19.00h 
- 27/06/2012 ............................... de 14.00 a 19.00h 
- 28/06/2012 ............................... de 11.00 a 16.00h 

 
 
Segon.- Obligacions de Komm-mit 
 
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’empresa les 
següents: 
 
a) Fer efectiu un primer pagament el 15 d’abril de 2.012, en el moment de la 
signatura del present document l’import, de tres mil  tres-cents setze amb 
setanta cinc euros (3.316,75 €), és a dir, el 50% del total de set mil cinc cents 
(6.633,50€) 1.326,70 € per torneig, en concepte de despeses per la utilització de 
la instal·lació.  
 
b) El segon pagament es farà efectiu abans de l’inici de l’últim torneig del mes 
juny, xifrat en tres mil tres-cents setze amb setanta cinc euros (3.316,75 €). 
 
c) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la realització de les 
activitats esmentades anteriorment i en les dates assenyalades.   
 
d)  Fer un ús adequat de les instal·lacions, fent-se responsable de qualsevol 
desperfecte que es produeixi durant la seva utilització. 
 
e)  Donat que la fiança de l’any passat no va ser retirada i que l’informe del 
tècnic d’esports acredita que les instal·lacions durant els tornejos que va realitzar 
Kom-mmit en els mesos d’abril i juny de l’any passat no es varen fer cap mena 
de desperfectes quedant les instal·lacions en perfecte estat, compensar la fiança 
de l’any passat per la realització d’aquesta edició. 
 
Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament 
 
Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament: 
 
a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada d’interès 
públic, en quin cas procurarà notificar-ho amb la màxima antelació possible, i 
amb dret a indemnització, si s’escau. 
 
b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol 
hora. 
 
c) Es farà càrrec de les despeses de llum, calefacció i manteniment de les 
instal·lacions. 
 
Quart.- Accés a les instal·lacions 



 

 

 
 

 
L’Ajuntament garanteix que la instal·lació del camp de futbol estarà oberta amb 
antelació de 45 minuts abans de l’inici de cada utilització així com es compromet 
a tancar 45 minuts desprès de la finalització de l’últim partit, segons consta en el 
calendari establert en el pacte primer d’aquest document. 
 
 
 
Cinquè.- Responsabilitat dels danys 
 
L’empresa Komm-mit serà la responsable exclusiva, amb total indemnitat per part 
de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de 
les instal·lacions i dels possibles danys que pateixin els seus usuaris durant els 
dies i les hores d’utilització. A aquest efecte, l’empresa haurà de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, per un import suficient, rebut de 
les quals haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a comptar 
des de la signatura d’aquest document. 
 
Sisè.-  Vigència  
 
La durada d’aquest conveni s’estableix en un any a comptar des de la data de la 
seva signatura. 
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es 
reserva el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.  
 
Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de 
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contencioso-
Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Esports i Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni a signar amb l’empresa KOMM MIT 
Torneos de Futbol, SL, perquè pugui organitzar sis tornejos al camp de futbol 
municipal de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquests acords a l’empresa Komm-mit i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals. 
 
6.- APROVACIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL D’INSTAL·LACIÓ  
D’ESPECTACLES PÚBLICS I D’ACTIVITATS RECREATIVES PER A 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE RESTAURANT-BAR, A UBICAR A LA 
PLAÇA DE LA INDUSTRIA NÚMERO XX D’AQUESTA POBLACIÓ. 
 
En data 29 de desembre de 2011, el senyor JMN, en nom i representació de la 
societat El Club d’en Nico, SL, va presentar en el registre general de 



 

 

 
 

l’Ajuntament, una sol·licitud amb documentació annexa, per tal que li fos 
atorgada la llicència municipal per una activitat dedicada a un bar restaurant a 
la Plaça de la Industria número XX d’aquesta localitat. 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, així com el Decret 112/2010 
de 31 d’agost, que la desplega, dita activitat es troba sotmesa al règim de 
llicència municipal d’establiments oberts al públic. 
 
En data 20.01.12, l’arquitecta tècnica municipal va emetre un informe en el que 
establia que els usos proposats a la sol·licitud eren compatibles amb l’activitat 
de referència. 
 
I per altra banda l’arquitecta tècnica municipal va informar el següent: 
 

“Per altra banda, indicar, que l’edifici situat a la Plaça Indústria, xx “Ca l’Albertí” 
està inclòs a la fitxa núm. B 052 del Text Refós del Pla Especial “Catàleg de 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar”. 
Amb un nivell de protecció de BCIL – Bé Cultural d’interès local –, essent els 
objectes de protecció:  

1. La conformació volumètrica original 
2. Arbrat del jardí” 

 
En data 11.01.12, de conformitat amb l’article 101 del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, es va sol·licitar a la Policia Local  que emetés un 
informe sobre els aspectes de seguretat ciutadana i en relació amb les mesures 
a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i de les urbanes, respectivament, 
per la qual cosa, l’inspector en cap de la policia local, va emetre un informe en 
data 03.01.12, en el qual va manifestar el següent:  
 

“Que d’acord amb l’article 101, el projecte tècnic i la resta de documentació s’han 
de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals i , si s’escau, 
els de la Generalitat competent en les matèries següents: 
 

a) de Seguretat Ciutadana 
 
Que segons la: 

 Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protección de la 
Seguridad Ciutadana. 

 Llei Orgànica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y cuerpos de 
Seguridad. 

 Llei 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra. 

 
La Policia Local només se li reconeix la: 
“Participació en el manteniment de la Seguretat Ciutadana” 
“Funcions de Col·laboració” 



 

 

 
 

 
Malgrat tot, podem informar que no ens consta cap problemàtica de Seguretat 
Ciutadana a la zona. Tampoc es va tractar cap incident a la Junta Local de 
Seguretat.  
 

b) En relació a les mesures a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i 
de les urbanes, respectivament: 

 
1) La Plaça Indústria, núm. xx, no compleix en la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre d’accessibilitat. S’adjunta f fitxa d’accessibilitat a la via pública 
de la Diputació de Barcelona. L’accés que té és un barri de doble porta 
de ferro amb placa de gual per accedir amb vehicle i el bordó és normal. 

 
2) La Plaça Indústria és de doble sentit de circulació, ja que té l’accés pel c/ 

Lluís Domènech i Muntaner fins l’esmentada plaça. Aquest carrer és 
utilitzat pels veïns que tenen guals al carrer Saüc i Sant Pere, aquests 
veïns accedeixen per la Riera Buscarons. 

3) La Plaça Industria hi ha estacionament per vehicles per a quatre (4) 
vehicles en bateria i un (1) en línea. En la plaça hi ha els guals dels 
números, 1, 3, 4 i 5. Els vehicles que estacionen a la plaça, han de fer 
maniobra per tornar a sortir pel carrer Lluís Domènec i Muntaner, ja que 
el carrer Sant Pere és direcció prohibida pel motiu que consta en el punt 
b_2. 

4) A la Plaça Indústria existeix una zona de càrrega i descàrrega, al costat 
de la façana de l’Escola Universitària de Teixits de Punt, en la qual 
poden estacionar tres (3) vehicles comercials petits o dos (2) camions 
mitjans. 

5) A la plaça Indústria 
 

 L’amplada de la vorera davant el núm. 3, es de 0,75 m. 
 Les voreres de la plaça tenen diferents mesures, la que ve del 

carrer Lluís Domènec i Muntaner, és de 0,80 m. costat del núm. 
3, enfront la vorera té 0,90 m. i en la resta de vorera de la plaça 
és de 1,10 i 1,15 m. 

 La calçada és en la part més estreta de 7,50 m. I en la part més 
ample de 11 m. i de llargada fa 24 m. 

 L’amplada de la calçada del carrer Lluís Domènech i Muntaner 
des de la vorera de la casa del núm. 3 fins la vorera d’enfront fa 
4,90 m. 

 
S’adjunta reportatge fotogràfic. 
 
Per tant, de moment i amb la informació de que es disposa, la Policia Local no 
creu necessari aplicar mesures noves en quan a l’àmbit de les vies urbanes.” 

 
En compliment de l’article 23 del Decret 112/2010 de 21 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’expedient 
es va sotmetre a tràmit d’informació pública  de 20 dies, publicant-se al butlletí 
oficial de la província, no havent-se presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
En data 07 de març de 2012, l’enginyera municipal emet informe en el que 
manifesta que l’activitat es susceptible de poder acomplir amb les condicions 



 

 

 
 

establertes en la legislació vigent, i amb l’adopció de les mesures correctores 
proposades per ella mateixa, i les establertes en el projecte aportat per 
l’interessat. 
 
 
 
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 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir a la societat EL CLUB D’EN NICO, SL  la llicència 
municipal d’instal·lació  d’espectacles públics i d’activitats recreatives per a 
l’exercici de l’activitat de restaurant-bar, al local ubicat a la Plaça Industria 
número XX  d’aquesta població. 
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment de les 
següents determinacions: 
 
Les del projecte tècnic desembre de 2011, dels col·legiats nº 14.422 i 13.754 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, de les quals se’n detallen, 
entre d’altres, les següents: 
 

1. L’aforament serà de 93 persones (58 a l’interior del local, i 35 a les 
terrasses exteriors). 

2. L’activitat es configurarà com un únic sector d’incendis 
3. La resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim REI-

90 a la sala 2 i cuina, i R30 a la sala 1. 
4. L’extracció de fums generats a la cuina es farà mitjançant una campana 

extractora amb ventilador de classificació F40090. 
5. La campana estarà separada almenys 50 cm de qualsevol material que 

no sigui A1. 
6. El conducte serà independent de qualsevol altra extracció i exclusiu per 

la cuina. Disposarà de registres d’inspecció i neteja en els canvis de 
direcció i cada 3 m com a màxim de tram horitzontal. En el seu interior 
no hi haurà comportes tallafoc. 

7. Disposició d’un sistema automàtic d’extinció sota la campana 
d’extracció. 

8. Disposició de 3 extintors d’incendis (1 de CO2 i 2 de Pols seca). 
9. Disposició d’enllumenat d’emergència. 
10. Senyalització dels recorreguts d’evacuació i dels mitjans d’extinció. 
11. La instal·lació elèctrica complirà amb el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
12. Compliment del document bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
Les proposades per l’enginyera municipal: 
 



 

 

 
 

13. Els aparells d’aire condicionat s’ubicaran sobre suports elàstics 
antivibratoris. 

14. S’haurà de col·locar un rètol a l’entrada del local que indiqui l’aforament 
màxim del local i de les terrasses. 

15. L’activitat es portarà a terme habitualment amb les portes i finestres 
tancades. 

16. S’aïllarà acústicament el local o cada màquina, segons convingui, si els 
sorolls transmesos als habitatges veïns i provinents de l’interior del local 
o les seves instal·lacions superen en més de 3 dBA el soroll de fons. 

17. Es disposarà permanentment de passadissos lliures d’obstacles de 0.80 
metres entre taules i de 1,20 m en els espais que serveixin com a 
recorreguts d’evacuació principals fins la sortida a la via pública. 

18. El conducte d’evacuació dels fums i bafs serà exclusiu per a aquesta 
activitat i la xemeneia s’aixecarà un mínim de 3 metres per sobre dels 
espais transitables de les cobertes de l’edificació i de les edificacions 
colindants. 

19. Compliment del Reglament de Seguretat de les Instal·lacions 
Frigorífiques. 

20. Disposició d’aixeta d’accionament no manual a la zona de preparació de 
menjars. 

21. Tots els estris emprats en el procés de manipulació i preparació de 
menjar seran d’acer inoxidable o similar. 

22. Les taules de treball a la zona de preparació dels aliments seran de 
superfície llisa fàcils de rentar, resistents a la corrosió i no tòxiques. 

23. Disposició de llumeneres estanques damunt la zona on es preparin els 
aliments. 

24. Termòmetres visibles en els elements frigorífics. 
25. Es farà recollida selectiva de la brossa; la matèria orgànica es llençarà 

en contenidors especials i els olis sobrants provinents de la cocció dels 
aliments han seran recollits per empresa autoritzada. 

26. Els productes de neteja seran emmagatzemats separats dels aliments. 
27. Dispensadors de sabó líquid i tovalloles d’un sol ús en els lavabos. 
28. Simultàniament a la petició de l’acta de comprovació d’incendis s’hauran 

d’acompanyar els següents documents: 
 

 Certificat de posada en funcionament de les instal·lacions de 
protecció contra incendis emès per l’empresa instal·ladora i 
signat per tècnic competent i/o contracte de manteniment dels 
extintors. 

 Legalitzacions de les instal·lacions sotmeses a reglamentacions 
específiques efectuades davant del Departament d’Indústria de 
la Generalitat o, si s’escau, davant d’una Entitat d’Inspecció i 
Control. 

 Document acreditatiu de disposar d’una empresa autoritzada per 
a la retirada dels olis i greixos provinents de la cocció dels 
aliments. 

 Certificat de que els valors acústics generats per l’activitat es 
troben dins dels límits admissibles, o del mesurament de 



 

 

 
 

l’aïllament acústic brut de l’activitat en els locals receptors veïns 
adjacents a la mateixa i a l’exterior, signat per tècnic competent. 

 Certificat Final conforme l’activitat s’ajusta al projecte aprovat i 
s’han adoptat TOTES I CADASCUNA de les mesures 
correctores imposades, signat per tècnic competent. 

 
TERCER.-  Així mateix, condicionar l’efectivitat de la present llicència a 
l’adopció de les mesures correctores esmentades al projecte de l’activitat, als 
informes tècnics municipals i a les disposicions normatives d’aplicació, en els 
termes següents: 
 

a) En matèria de protecció del medi ambient, i particularment en relació als 
límits d’emissió, prevenció, control i garantia: Activitat sense incidència 
ambiental. 

b) En relació a la seguretat i protecció de la salut de les persones: Sembla 
complimentar-se la normativa vigent. 

c) En matèria de prevenció d’incendis: S’ha de complimentar el Document 
Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació. Cal també complimentar el 
Reglament  d’espectacles públics i activitats recreatives. 

d) En matèria d’higiene, seguretat i comoditat: Segons les dades aportades 
en el projecte tècnic, l’activitat és susceptible d’adaptar-se a la 
normativa vigent sobre condicions de seguretat que han de reunir els 
locals de treball segons les disposicions mínimes exigides a la llei 
31/1995, de 8 de novembre. 

e) En relació a les condicions acústiques: No s’haurien d’alterar globalment 
les existents a la zona. Cal que es complimenti la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, així com el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, i demés disposicions concordants. A nivell constructiu s’ha de 
complir amb el DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació. 

f) En relació a la contaminació lumínica: Caldrà complir amb la llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn i demés disposicions que la desenvolupin. 

g) En matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es 
puguin causar al veïnat, així com les d’estalvi de recursos naturals: 
D’acord amb la documentació presentada l’activitat en qüestió és 
susceptible de no generar cap alteració notable. 

h) En relació a la bona gestió dels residus generats: L’activitat no genera 
residus industrials. Els olis sobrants provinents de la cocció dels 
aliments han de ser recollits per empresa especialitzada. 

i) En quant als sistemes de control a què se sotmet l’exercici de l’activitat, 
per tal de garantir-ne l’adequació permanent del seu funcionament a les 
determinacions legals i les fixades a través de la llicència municipal: 
s’entén adient un control periòdic cada quatre anys comptats a partir de 
la data de l’atorgament de la llicència municipal. 

j) En quant a les instal·lacions tècniques, material o maquinària que es 
preveu instal·lar: semblen ajustar-se a les normatives específiques que 
les regulen. 



 

 

 
 

k) En quant a les determinacions específiques establertes per la normativa 
sectorial aplicable a l’activitat: Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, Decret 
112/2010, de 31 d’agost, que desplega la llei 11/2009, Llei 15/1983 de 
14 de juliol de la higiene i el control alimentaris, i Decret 143/1986, de 10 
d’abril sobre desplegament reglamentari de la llei 15/1983. 

l) En relació a l’adaptació del local proposada: D’acord amb l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de data 20 de gener de 2012 l’activitat és 
admissible segons l’establert a les vigents Normes Subsidiàries del 
municipi, amb la salvetat apuntada pel que fa a la protecció de l’edifici 
on s’enclava segons el Catàleg de patrimoni arquitectònic, i de la 
instal·lació de l’aire condicionat. 

m) Compliment de l’Accessibilitat: resta sotmesa al compliment del Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya, i al DB-SUA del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 
QUART.- Notificar la present resolució al titular de la llicència i a la resta 
d’interessats. 
 
CINQUÈ.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut l’acta de control inicial favorable. 
 
SISÈ.- Per obtenir l’acta esmentada, l’interessat ha de sol·licitar d’aquest 
Ajuntament la visita de comprovació oportuna en el termini de 6 mesos, la qual 
es realitzarà en el termini màxim de 20 dies des de la seva petició. A la 
sol·licitud s’acompanyarà amb la documentació indicada a la mesura correctora 
número 28 del punt segon d’aquest acord. 
 
SETÈ.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del present expedient 
núm. 68/2011, i fixar l’import de la dita liquidació en 1.435,84 euros. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20 FINS AL DIA 24 DE FEBRER 
DE 2012 
 
Núm. Data Resum

200 20/02/2012 Aprovació IRPF mes de gener

201 20/02/2012 Adhesió sol·licitud subvencions a la Diputació amb el Consell 
Comarcal del Maresme

202 20/02/2012 Incoació expedient sancionador civisme JC

203 20/02/2012 Resolució expedient sancionador civisme DB

204 20/02/2012 Incoació expedient sancionador animals JV

205 20/02/2012 Incoació expedient ordre d'execució C/ Nou, XX al BBVA 
206 20/02/2012 Incoació ordre d'execució carrer Vall, XX

207 21/02/2012 Sol·licitud ajuts Medi Ambient a la Diputació XBMQ 
208 21/02/2012 Utilització Masoveria

209 21/02/2012 Incoació expedient sancionador CC



 

 

 
 

Núm. Data Resum

210 21/02/2012 Incoació expedient sancionador animals JMF

211 21/02/2012 Targetes col·lectives

212 21/02/2012 Targetes col·lectives

213 21/02/2012 Modificació encàrrec material campanya recollida de residus 
214 21/02/2012 Autorització Comissió de Serveis LlMGM

215 21/02/2012 Cessió exposició Eugeni Forcano. Fotografies 1960-1996 a 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar

216 21/02/2012 Despeses setmanals

217 22/02/2012 Baixa d'ofici

218 22/02/2012 Baixa d'ofici

219 22/02/2012 Pagament a justificar servei psicologia i logopèdia 
220 22/02/2012 Acabament expedient ordre d'execució R. Del Pinar, XX 
221 22/02/2012 Incoació expedient sancionador animals MC

222 22/02/2012 Incoació expedient sancionador animals PA

223 22/02/2012 Targeta de discapacitat

224 22/02/2012 Targeta de discapacitat

225 22/02/2012 Curs d'orientació

226 22/02/2012 Calçotada club petanca Av. Maresme

227 22/02/2012 Subvenció Diputació Cultura

228 22/02/2012 Autorització concerts Gatzara

229 22/02/2012 Permís ús envelat Associació Jubilats dia 3 de març 
230 22/02/2012 Permís ús envelat Natura i màgia dia 4 de març

231 23/02/2012 Sol·licitud subvenció XBMQ 2012

232 23/02/2012 Modificació de crèdit per transferències de pressupost 
233 23/02/2012 Autorització ús Masoveria

234 23/02/2012 Designa advocats Recurs 61/2011

235 23/02/2012 Modificació de crèdit, per transferència

236 24/02/2012 Aprovació serveis extraordinaris Sr. LlMGM

237 24/02/2012 Baixa d'ofici

238 24/02/2012 Finalització expedient de restauració del cafè quiosc de la Pl. 
Universitat

239 24/02/2012 Aprovació trienni MBG

240 24/02/2012 aprovació trienni MRM

241 24/02/2012 Aprovació trienni IUH

242 24/02/2012 Aprovació nòmina mes de febrer de 2012

243 24/02/2012 Acomiadament Sr. JMFR

 



 

 

 
 

8.- 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 21.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


