
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 20.30 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 15.03.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de març 
4) Aprovació adhesió al conveni amb la Generalitat de Catalunya i les quatre 

diputacions catalanes per al desenvolupament del Pla extraordinari 
d’assistència financera local 

5) Aprovació conveni de cooperació amb el CEE Horitzó de Pineda de Mar i 
els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el 
Consell Comarcal del Maresme per al curs 2012/2013 

6) Aprovació concessió llicència d’obres a la mercantil El club d’en Nico per a 
la reforma interior del local destinat a restaurant bar a la Pl. Indústria xx 

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



 
 
 

8) Aprovació concessió llicència de primera ocupació de les obres de divisió 
d’un habitatge en dos d’independents al C/ Dr. Guiteras, xx 

9) Relació de decrets des del dia 5 fins al dia 9 de març de 2012 
10) Precs i preguntes 
 



 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 15.03.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 15 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  22 de març de 2012, i per import de 
74.257,56 €, 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 22 de març de 2012, per 
import de 74.257,56 €, corresponent a la relació F/2012/7 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 SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE MARÇ 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de  febrer al 15 de març de 2012.   
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 



 
 
 

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2012, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de tres mil nou-cents euros amb 
setanta-cinc cèntims (3.900,75 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de  febrer i el 15 de març  de 2012, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de  mil sis-cents seixanta-set euros amb 
quaranta cèntims (1.667,40 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia  durant  el mes de març de 2012. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat dos-cents noranta-vuit euros amb vint-
i-set cèntims (298,27 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades 
per agents de la Policia local durant el mes de març de 2012.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents sis euros amb divuit 
cèntims (306,18 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de març de 2012.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents noranta-quatre euros amb 
vuitanta-sis cèntims (394,86 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora 
d’hores de treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de març de 
2012. 
  
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vuitanta-sis euros amb seixanta-
cinc cèntims (186,65 €) corresponent al plus de festivitat, pels agents que van 
treballar en torn ordinari el dia de Carnastoltes,  per personal  de la Policia local 
durant el mes de març de 2012 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2012. 
 



 
 
 

4.- ADHESIÓ AL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES 
QUATRE DIPUTACIONS CATALANES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 
 
Atès que l’actual crisi econòmica ha provocat que les entitats locals en pateixin 
especialment les conseqüències, amb importants problemes de liquiditat, tant 
pel que fa a la disminució d’ingressos, com al manteniment o, fins i tot, 
l’augment de les despeses, la qual cosa ha suposat en nombroses ocasions 
que els ens locals no puguin fer front als costos derivats dels serveis públics 
que presten per satisfer les necessitats dels veïns. 
 
Atès que el desfasament entre els ingressos i les despeses ha provocat no 
només la necessitat de reduir els serveis prestats pels ens locals, sinó que ha 
donat lloc a la demora o, fins i tot al cessament de pagaments i ha posat en 
entredit la subsistència de determinades corporacions locals. 
 
Atès que el finançament d’alguns serveis públics municipals es veu afectat per 
la demora en el pagament de les obligacions reconegudes per part d’altres 
administracions públiques, la qual cosa fa perillar la prestació efectiva dels 
referits serveis públics municipals. 
 
Atès que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat en favor 
dels ajuntaments es troben pendents de pagament, com a conseqüència d’un 
problema transitori de liquiditat que també afecta la Generalitat de Catalunya, 
produït també per la greu crisi econòmica i financera. 
 
Atès que la Llei 7/85, de 2 d’abril, de LRBRL, estableix que les diputacions 
provincials són competents en l’assistència i la cooperació jurídica econòmica i 
tècnica en favor dels municipis, especialment els de menys capacitat 
econòmica i de gestió, tal i com expressament estableix l’apartat 1.b) de l’article 
36 de la Llei esmentada. 
 
Vist que l’apartat segon d’aquest article 36 especifica una sèrie de mitjans que 
les diputacions poden utilitzar per assolir els fins esmentats en l’apartat primer i, 
entre ells, assenyala que les diputacions poden utilitzar qualsevol forma 
d’assistència i cooperació municipal, per assegurar l’accés de la població al 
conjunt de serveis mínims de competència municipal i, a més a més, que poden 
atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als fons públics, bé mitjançant plans 
especials o altres instruments específics. 
 
Vista, per tant, la necessitat de cooperar econòmicament amb els ajuntaments 
de la província, perquè aquests puguin prestar els serveis municipals amb tota 
normalitat i que això passa per ajudar-los econòmicament, les diputacions 
catalanes i la Generalitat de Catalunya han elaborat un conveni de col·laboració 
amb la finalitat de desenvolupar un Ple extraordinari d’assistència financera 
local, l’objecte del qual és subvenir a les necessitats financeres dels 
ajuntaments catalans, derivades de drets reconeguts i pendents de pagament 
que la Generalitat de Catalunya té amb els ajuntaments. 



 
 
 

 
Atès que l’article 184 del text refós del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
amb relació a l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, preveu la possibilitat que 
l’Administració de la Generalitat pugui establir convenis de cooperació 
econòmica entre aquesta i els ens locals inclosos dins del seu àmbit territorial. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les quatre diputacions catalanes, publicat la BOP de data 15 de 
març de 2012, el text literal del qual és el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA, 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ 
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Generalitat de Catalunya, representada pel seu president, Molt Honorable Sr. 
Artur Mas i Gavarró, amb domicili a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i NIF 
xxxx. 
 
Diputació de Barcelona, representada pel seu president, Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, amb domicili a la rambla de Catalunya, xx (08008 Barcelona) i 
NIF xxxxx 
 
Diputació de Lleida, representada pel seu president, Il·lm. Sr. Joan Rañé i 
Huguet, amb domicili al C/ del Carme, xx de Lleida i NIF xxxx. 
 
Diputació de Tarragona, representada pel seu president, Il·lm. Sr. Josep Poblet i 
Tous, amb domicili al Pg. Sant Antoni, xx de Tarragona i NIF xxxxxx. 
 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Il·lm. Sr. Jaume Torremadé 
i Ribas, amb domicili a Pjda. De Sant Martí, xx de Girona i NIF xxxxx. 
 
Associació Catalana de Municipis i Comarques, representada pel seu president, 
Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, amb domicili al C/ València, xx, de Barcelona i NIF 
xxxxxxx. 
 
Federació de Municipis de Catalunya, representada pel seu president, Il·lm. Sr. 
Manuel Bustos i Garrido, amb domicili a Via Laietana, xx de Barcelona i NIF 
xxxxxx. 
 
També esdevindran part d’aquest conveni les entitats locals de Catalunya que 
s’hi adhereixin per acollir-se al Pla extraordinari d’assistència financera local que 
s’hi estableix. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen recíprocament  
capacitat per formalitzar el present conveni de col·laboració i exposen: 
 



 
 
 

I. Que l’actual situació de crisi econòmica ha provocat que les entitats locals en 
pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant importants 
problemes de liquiditat que els poden impedir fer front als costos derivats dels 
serveis públics que presten per satisfer les necessitats i aspiració de la comunitat 
veïnal. 
 
II. Que el finançament d’alguns dels serveis públics municipals es veu afectat per 
la demora en el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres 
administracions, cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva. 
 
III. Que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
als ens locals catalans es troben pendents de pagament, precisament per raó 
dels problemes transitoris de liquiditat que el seu torn afecten també a aquesta 
Institució i que, atesa la situació d’especial necessitat de les entitats locals, les 
diputacions provincials catalans es proposen col·laborar perquè en puguin 
disposar al més aviat possible. 
 
IV. Que una de les finalitat pròpies i específiques de la Diputació és garantir els 
principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política 
econòmica i social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació 
en la coordinació de l’Administració local per part de la Generalitat de Catalunya, 
tal i com prescriu l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (en endavant LBRL). 
 
V. Que les diputacions, en les seves funcions d’assistència i cooperació 
econòmica als municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposen cooperar 
amb els ens locals perquè aquests puguin seguir prestant els serveis municipals 
amb normalitat, sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat 
econòmica futura envers els compromisos establerts en els diversos programes 
de cooperació entre les diputacions i els ens locals de la seva demarcació. 
 
VI. Que la Generalitat de Catalunya ha de contribuir a garantir l’equilibri i la 
cohesió territorial i haurà d’aportar els fons necessaris per tal de compensar les 
diferents incidències del Pla en els diferents territoris, amb l’objectiu d’unificar, en 
el període més curt de temps possible, les diverses situacions dels ens locals 
respecte el deute financer acumulat. Igualment, la Generalitat ha de contribuir a 
normalitzar, en el període de temps més breu possible, la resta d’obligacions 
respecte dels ens locals que es vagin reconeixent i tramitant, pel que la signatura 
d’aquest conveni facilitarà la periodificació dels pagaments als diferents ens 
locals. 
 
VII. Que les principals entitats municipalistes del país han estat traslladant a 
l’administració de la Generalitat la seva preocupació per la situació financera dels 
ens locals i la necessitat de cercar i trobar una solució global al problema, pel 
que recolzen aquesta iniciativa i en deixen constància formal i escrita. 
 
Per tot això, les parts acorden formalitzar el present conveni de col·laboració 
d’acord amb els següents PACTES: 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
1. L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials catalanes, amb l’acord de les entitats 



 
 
 

municipalistes, per al desenvolupament d’un Pla extraordinari d’assistència 
financera local per subvenir a les necessitats financeres dels ens locals, 
derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament 
en l’actualitat, i susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen 
en els pactes següents, 
 
2. Aquest conveni regula les condicions en què les diputacions efectuaran 
l’adquisició d’aquests crèdits als ens locals que a la seva empara ho sol·licitin, el 
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a les 
diputacions, i la cessió dels drets de crèdit que els ens locals hauran de fer en 
favor de les diputacions perquè aquestes recuperin els imports que hauran 
satisfet. 
 
3. Els crèdits susceptibles de ser inclosos en aquest Pla extraordinari 
d’assistència financera local, són les obligacions reconegudes per la Generalitat 
de Catalunya a data 31 de desembre de 2011, actualitzades a data 1 de març de 
2012 amb els ens locals, seleccionades per les diputacions, i que poden ser 
objecte de cessió en favor d’aquestes, en els termes regulats als articles 1526 a 
1536 del Codi Civil. 
 
SEGON.- POSICIÓ JURÍDICA DE LES PARTS 
 
Les parts que intervenen en aquest conveni ostenten les següents posicions 
jurídiques: 
 

- Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència 
financera local són els titulars originaris del dret de crèdit front a la 
Generalitat de Catalunya, i actua com a cedents. 
- Les diputacions provincials catalanes seran els nous titulars del dret 
de cr`dit transmès pels ens locals, actuant com a cessionàries. 
- La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que poden cedir 
els ens locals a les diputacions provincials catalanes. 

 
TERCER.- FINANÇAMENT 
 
1. Les diputacions provincials catalanes, en exercici de les seves competències 
de suport i assistència als municipis, adquiriran dels ens locals els crèdits que 
aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya de les 
quantitats que designin d’entre les reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
com a susceptibles d’incloure’s al Pla extraordinari d’assistència financera local 
previst al present Conveni. 
 
2. L’import global aportat per les diputacions al present Pla extraordinari 
d’assistència financera local suma un total de dos-cents onze milions, nou mil 
euros (211.009.000 €) resultant de la quantia econòmica que cadascuna de les 
diputacions catalanes distribuirà, segons la seva pròpia capacitat econòmica, 
entre els ens locals de la demarcació provincial respectiva. 
 



 
 
 

3. Criteris de selecció de les operacions 
 
3.1 Diputació de Barcelona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals 
de la demarcació provincial de Barcelona superen l’import màxim del 
finançament que la Diputació de Barcelona ofereix en el marc del Ple 
extraordinari d’assistència financera local, s’ha considerat convenient establir els 
següents criteris de selecció: 
 

- s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per la Generalitat amb 
els ajuntaments de la demarcació provincial de Barcelona fins a un import 
màxim, aproximat, de 5.000.000,00 € per ajuntament. 
- Quan la suma de les obligacions amb un determinat ajuntament 
superava l’import esmentat, i a efectes d’evitar pagaments parcials, s’han 
seleccionat les operacions adients fins a sumar l’import més aproximat 
possible al referit topall. 

 
3.2 Diputació de Lleida 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals 
de la demarcació provincial de Lleida superen l’import màxim del finançament 
que la Diputació de Lleida ofereix en el marc del Pla extraordinari d’assistència 
financera local, s’ha considerat convenient establir els següents criteris de 
selecció: 
 

- s’han inclòs, segons la informació facilitada per la Generalitat, totes 
les obligacions reconegudes per la Generalitat de l’exercici 2011 i/o anteriors, 
actualitzades a 01.03.2012 pendents de pagament a ajuntaments i consells 
comarcals pels conceptes de: conservatoris de música, fons de cooperació 
local d’ajuntaments i consells comarcals, foment llars infants i subvencions 
llars infants. 
- S’ha fixat un critri corrector per a totes les capitals de comarca que 
limita la quantitat a percebre fins a un màxim de 500.000 euros, i en el cas 
dels consell comarcals un mínim de 100.000 euros. En el cas de què aquests 
ajuntaments (capitals de comarca) i els consell comarcals no arribin a aquest 
import pels conceptes seleccionats, s’hi poden afegir altres conceptes de 
pendent de pagament de la Generalitat fins a aquesta quantia. 
- Els imports a pagar s’han de correspondre a quantitats íntegres de 
les facilitades per la Generalitat de Catalunya, aquests seran els resultants 
de les sumes de les operacions més propers als límits establerts. 

 
3.3 Diputació de Tarragona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat amb els ens locals 
de la demarcació provincial de Tarragona superen l’import màxim del 
finançament que la Diputació de Tarragona ofereix en el marc del Pla 
extraordinari d’assistència financera local, s’ha considerat convenient establir els 
següents criteris de selecció: 
 

- s’han inclòs les obligacions reconegudes com a Fons de cooperació 
local als ajuntament, foment llars d’infants, llars d’infants, conservatoris i 
escoles de música. 
- D’aquestes línies s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per 
la Generalitat amb els ajuntaments de la província de Tarragona fins a un 
import màxim de 200.000,00 € per ajuntament. 



 
 
 

- Quan la suma de les obligacions d’aquestes línies amb un determinat 
ajuntament superi l’import esmentat, i a efectes d’evitar pagaments parcials, 
se seleccionaran les operacions adients fins a un màxim de 400.000 euros 
d’acord amb el següent escalat: 

 
Deute > 1.500.000 €     400.000 € 
Deute > 600.000 €     350.000 € 
Deute > 500.000 €     300.000 € 
Deute > 300.000 €     250.000 € 
Deute > 230.000 €     225.000 € 
Deute > 229.000 €     200.000 € 
 
3.4 Diputació de Girona 
Com sigui que les obligacions reconegudes per la Generalitat  amb els ens locals 
de la demarcació provincial de Girona superen l’import màxim del finançament 
que la Diputació de Girona ofereix en el marc del Ple extraordinari d’assistència 
financera local, s’ha considerat convenient establir els següents criteris de 
selecció: 
 

- s’han inclòs totes les obligacions reconegudes per la Generalitat amb 
tots els ens locals de la província de Girona corresponents a Fons de 
Cooperació Local, i el Foment de les Llars d’Infants, i els Conservatoris i 
Escoles de música del curs 2010-2011. 

 
4. En el supòsit que un cop aplicats els criteris de selecció per cada diputació no 
s’assolís la quantia màxima aportada al Pla, la corresponent Diputació afectada 
ampliarà els criteris de selecció per tal de facilitar la disposició, per part dels ens 
locals, de la quantitat més propera possible a la màxima aportada a aquest Pla. 
 
5. La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències i 
obligacions, un cop seleccionades les adhesions al conveni, aportarà, en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de la vigència del conveni, els fons 
necessaris amb l’objectiu de poder liquidar als ens locals catalans la totalitat dels 
crèdits no cedits a les diputacions i descrits en el punt primer.3 d’aquest conveni. 
Aquesta aportació garantirà que la totalitat d’ens locals de Catalunya, assoleixin 
la liquidació total del deute de la Generalitat corresponent a l’exercici 2011 o 
anteriors, amb excepció, únicament, dels municipis més grans, que, en qualsevol 
cas, rebran una quantitat a compte del deute, igual per a tot el territori. 
 
QUART.- REQUISITS PER SOL·LICITAR EL FINANÇAMENT 
 
Els ens locals que vulguin beneficiar-se del finançament ofert per la diputació del 
seu àmbit provincial s’han d’adherir al present conveni i complir amb els requisits 
següents: 
 

a) ser creditors de la Generalitat de Catalunya per raó d’un o més dels 
crèdits pendents de pagament, descrits en el pacte primer.3, susceptibles 
d’incloure’s al Pla extraordinari d’assistència financera local objecte d’aquest 
Conveni. 
b) Adherir-se al present Conveni, mitjançant el procediment establert al 
pacte cinquè, dins del termini previst per fer-ho. 

 
 



 
 
 

CINQUÈ.- PROCEDIMENT 
 
1. L’adhesió al Conveni requereix l’adopció de les resolucions o els acords 
adients aprovats pels òrgans competents dels ens locals, l’acceptació de tots els 
termes d’aquest Conveni, i comporta la cessió, en favor de la diputació del 
respectiu àmbit territorial, dels drets de cobrament dels crèdits que cada ens local 
identifiqui, d’entre els susceptibles d’incloure’s al Pla. 
 
2. La cessió dels drets de crèdit dels ens locals a les diputacions respectives s’ha 
de formalitzar d’acord amb el model de document que cada diputació determini. 
 
3. L’ens local que s’adhereixi al Pla extraordinari d’assistència financera local pot 
presentar el document d’adhesió al registre d’entrada de documents de la 
diputació del seu àmbit provincial fins al 30 de març de 2012. 
 
4. Les diputacions notificaran a la Generalitat de Catalunya les cessions de crèdit 
efectuades pels ens locals. 
 
5. Rebuda la notificació de la cessió de crèdit per la Generalitat de Catalunya, 
procedirà a la presa de raó en comptabilitat i confirmarà a la diputació provincial 
corresponent el següent: 
 

- que són crèdits existents i susceptibles de ser cedits d’acord amb 
aquest Pla 
- que es dóna per notificada de la cessió dels crèdits i que el pagament 
dels quals s’efectuarà a favor de la diputació pertinent. 

 
6. Les diputació efectuaran el pagament de l’import dels crèdits cedits per 
cadascun dels ens locals abans del 20 d’abril de 2012. 
 
7. Un cop efectuats els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat de 
Catalunya les quantitats efectivament pagades a cadascuna dels ens locals 
adherits al Pla extraordinari d’assistència financera local. 
 
8. Un cop conciliats els pagaments, la Generalitat tancarà formalment el conveni 
amb cada diputació, acordant les quantitats exactes que correspongui liquidar en 
cada una de les dates de rescabalament indicades, així com el càlcul dels 
interessos corresponents a ser compensats. 
 
SISÈ.- COMPROMISOS ECONÒMICS DE LES PARTS 
 
1. Els ens locals adherits al Pla extraordinari d’assistència financera local es 
comprometen a: 
 

a) cedir els crèdits que designin d’entre els que ostenten enfront la 
Generalitat de Catalunya, dels relacionats al document de relació de crèdits 
susceptibles de cessió, a favor de la diputació del seu àmbit provincial que 
n’atendrà el pagament. 
b) Destinar les quantitats percebudes de les diputacions provincials 
provinents de l’adquisició dels crèdits efectuada en l’àmbit del present Pla 
exclusivament a satisfer despeses de personal de la corporació respectiva i 
deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 

 



 
 
 

2. La Generalitat de Catalunya es compromet a: 
 

a) fer efectives a les diputacions provincials catalanes les quantitats 
satisfetes per cadascuna d’aquestes als ens locals respectius objecte de la 
present col·laboració, d’acord amb el següent calendari: 
 
30 de setembre de 2012 30% del total del deute a cada diputació 
30 d’octubre de 2012  30% del total del deute a cada diputació 
30 de novembre de 2012 40% del total del deute a cada diputació 
 
b) indemnitzar les diputacions provincials amb una compensació 
econòmica, sobre el total satisfet, fixada d’acord amb l’Euribor a 6 mesos, 
més un 1% de diferencial, vigent el dia de la signatura del conveni. Aquestes 
quantitats es pagaran conjuntament en el darrer termini del calendari previst 
en l’apartat anterior. 
c) Un cop seleccionades les adhesions al conveni, aportar, en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la vigència del conveni, els fons 
necessaris amb l’objectiu de poder liquidar als ens locals catalans la totalitat 
dels crèdits no cedits a les diputacions i descrits en el punt primer.3 d’aquest 
conveni. Aquesta aportació garantirà que la totalitat d’ens locals de 
Catalunya, assoleixin la liquidació total del deute de la Generalitat 
corresponent a l’exercici 2011 o anteriors, amb excepció, únicament, dels 
municipis més grans, que, en qualsevol cas, rebran una quantitat a compte 
del deute, igual per a tot el territori. 
 

SETÈ.- INCOMPLIMENTS 
 
1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de 
Catalunya a les diputacions provincials de qualsevol dels venciments fixats en el 
pacte sisè, aquestes corporacions locals es reserven el dret d’exercitar les 
accions legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i 
exigibles. 
 
2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, les 
diputacions provincials cessionàries resten autoritzades per compensar-se 
aquests deutes amb d’altres que aquestes puguin tenir amb la Generalitat, pel 
procediment habitual que tinguin establert, fins a cobrar l’import degut. 
 
VUITÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACTUACIONS 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants de les 
parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la 
col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcta 
execució. 
 
2. La Comissió de seguiment i control de les actuacions estarà formada per un 
representants de cadascuna de les entitats signatàries del present Conveni, que 
aquestes designaran a l’efecte. 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOVÈ.- VIGÈNCIA 
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data en què l’última de les 
entitats que hi intervenen l’aprovi pel respectiu òrgan competent, i es mantindrà 
vigent fins al 30 de novembre de 2012, no essent prorrogable. 
 
DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC I PUBLICACIÓ DEL CONVENI 
 
1. El règim jurídic d’aquest conveni, que té  naturalesa administrativa, està 
constituït pels presents pactes i per tot allò establert als arts. 108 i següents de la 
Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
2. La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació al web del 
Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, als butlletins oficials 
de la província i, en el seu cas, a les seus electròniques de les diputacions 
signants. 
 
ONZÈ.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 

1. La resolució de mutu acord 
2. La finalització de la seva vigència 
3. La resta de causes previstes legalment. 

 
DOTZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que 
poguessin sorgir. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen, amb set exemplars i a un sol efecte. 

 
Vist el document elaborat per la Diputació de Barcelona que incorpora la relació 
detallada dels crèdits pendents de cobrament per part de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, de la Generalitat de Catalunya, els quals consten a l’expedient. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Adherir-se al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les 
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, 
publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla 
d’assistència financera local.  
 
SEGON.- Sol·licitar, d’acord amb el que es preveu a l’esmentat conveni, a la 
Diputació de Barcelona un pagament per import de 539.305,20 euros, per 
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de 
Catalunya i que es relacionen en l’expedient. 



 
 
 

 
TERCER.- En contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, transmetre 
els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de 
Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de 
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 
 
QUART.- Destinar les quantitats obtingudes del Pla extraordinari d’assistència 
financera local exclusivament a satisfer despeses de personal de la corporació i 
deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
CINQUÈ.- Per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 8.1 
de les d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
període 2008-2012, sol·licitar que l’import que correspongui a subvencions del 
referit PUOSC sigui ingressat al compte bancari del Consell Comarcal del 
Maresme, que actua com a entitat col·laboradora de la Generalitat en la gestió 
d’aquestes subvencions. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals a tot 
l’efecte. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER ALS ALUMNES ESCOLARITZATS AL 
CPEE HORITZÓ, CURS ESCOLAR 2012-2013 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació promou el dret a 
l’equitat en l’ensenyament i pel que fa a l’alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu indica que l’escolarització d’aquest alumnat es regeix pels 
principis de normalització i inclusió i assegura la seva no-discriminació i la 
igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema educatiu. 
 
Atès que segons aquesta Llei, correspon a les administracions educatives 
assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una 
atenció educativa diferent a l’ordinària, perquè presenten necessitats 
educatives especials, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les 
seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter 
general per a tot l’alumnat. 
 
Atès que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques, per facilitar l’escolarització i una 
incorporació més bona d’aquest alumnat al centre educatiu. 
 
Atès que l’escola pública d’educació especial L’Horitzó és l’únic centre 
d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està ubicat al terme 
municipal de Pineda de Mar i que és l’escola de referència d’educació especial 
dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
Atès que hi ha alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó de Pineda de Mar que 
provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 



 
 
 

 
És per això que es vol crear un marc de cooperació econòmica entre els 
ajuntaments de l’Alt Maresme, establert en funció del nombre d’alumnes 
residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al CPEE 
L’Horitzó de Pineda de Mar per a la realització i el desenvolupament d’activitats 
educatives complementàries. 
 
Vist i trobat conforme el conveni a signar per dur a terme aquesta cooperació, el 
contingut del qual és el següent: 

 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CEE HORITZÓ DE PINEDA DE MAR, 
ELS AJUNTAMENTS DE L’ALT MARESME AMB ALUMNES 
ESCOLARITZATS EN EL CENTRE I EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER AL CURS ESCOLAR 2012/2013. 
 
A la ciutat de Mataró, el dia .......... de 2012 
 
Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa,  i 
 
D’altra part,  
 
L’Il·lm. Sr. Estanis Fors i Garcia, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Josep Manel Jiménez i Gil, alcalde de l’ajuntament d’Arenys de Munt, 
La Il·lm. Sra. Montserrat Candini i Puig, alcaldessa de l’ajuntament de Calella, 
L’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernández, alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, 
La Il·lma. Sra. Conxita Campoy i Martí, alcaldessa de l’ajuntament de Malgrat de 
Mar, 
L’Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’ajuntament de Palafolls, 
L’Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de l’ajuntament de Pineda de Mar, 
L’Il·lm. Sr. Pere Vega i Sánchez, alcalde de l’ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Núria Sans i Palau, alcalde de l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
L’Il·lm. Sr. Montserrat Garrido i Romera, alcalde de l’ajuntament de Sant Pol de 
Mar, 
L’Il·lm. Sr. Joan Campolier i Montsant, alcalde de l’ajuntament de Santa 
Susanna, 
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, alcalde de l’ajuntament de Tordera, 
La Sra. Dolors Mir Tura, directora del CEE Horitzó de Pineda de Mar, 
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.-  Que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix en el 
preàmbul el dret a l’educació de tota la ciutadania i es consolida com a projecte 
educatiu que pren com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social. 
 
Així mateix, segons els criteris d’organització pedagògica dels centres per a 
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, “l’atenció 
educativa de tots els alumnes es regeix pel principi de l’escola inclusiva” (art. 



 
 
 

81.1) i “els projectes educatius dels centres han de considerar els elements 
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes 
en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i 
capacitats” (art. 81.2.). 
 
SEGON.- Que l’escola pública d’educació especial Horitzó (en endavant, CEE 
Horitzó) és l’únic centre d’aquestes característiques de l’Alt Maresme, que està 
ubicat al terme municipal de Pineda de Mar i que és el centre de referència 
d’educació especial dels municipis de l’Alt Maresme. 
 
TERCER.- Que hi ha alumnes escolaritzats en el CEE Horitzó de Pineda de Mar 
que provenen dels diversos municipis de l’Alt Maresme. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i, de comú acord, estableixen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’objecte del present conveni és la creació d’un marc de cooperació 
econòmica entre els ajuntaments de l’Alt Maresme, el Consell Comarcal del 
Maresme i el CEE Horitzó, establert en funció del nombre d’alumnes residents en 
els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al centre per a la realització i 
desenvolupament de les següents activitats educatives complementàries: 
 

 Transport per sortides del centre. 
 Teatre de l’escola. 
 Activitats terapèutiques. 
 Participació en competicions esportives. 
 Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu 

dels alumnes. 
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, com a administració 
supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents ajuntaments de l’Alt 
Maresme amb alumnes escolaritzats al CEE Horitzó i els òrgans de direcció del 
centre. 
 
TERCER.- Els ajuntaments signants es comprometen a aportar, en el primer 
trimestre del curs escolar, la quantitat de 300 € per alumne escolaritzat del seu 
municipi, que es destinaran a les activitats educatives complementàries que es 
desenvoluparan al llarg del curs escolar. El Consell Comarcal remetrà 
mensualment al CEE Horitzó les aportacions que els diferents ajuntaments hagin 
anat abonant. 
 
Per a calcular el cost total de cada ajuntament, el Consell Comarcal es basarà en 
el llistat que el centre escolar li faci arribar a l’inici del curs escolar, en els termes 
que preveu el pacte quart d’aquest conveni. En aquests llistats figuraran els 
alumnes matriculats en el curs escolar i, d’acord amb el que preveu el pacte 
cinquè, els ajuntaments abonaran la quantitat resultant al Consell Comarcal del 
Maresme, que serà liquidada al CEE Horitzó de Pineda de Mar. 
 
En el cas d’incorporació de nous alumnes, una vegada iniciat el curs escolar, el 
CEE Horitzó informarà al Consell Comarcal del Maresme perquè l’ajuntament del 
municipi de procedència dels nous alumnes realitzi l’aportació econòmica 



 
 
 

corresponent, que serà proporcional en funció de la data d’ingrés dels alumnes 
nouvinguts al centre. 
 
QUART.- El CEE Horitzó de Pineda de Mar es compromet a: 
 

1. Planificar i aportar la infraestructura i els mitjans personals necessaris 
per a la realització i el desenvolupament de les activitats educatives 
complementàries relacionades amb el transport per sortides del centre, el 
teatre de l’escola, activitats terapèutiques,  la participació en 
competicions esportives i altres que beneficiïn l’evolució psicomotriu de 
l’alumnat del centre. 

 
2. Elaborar i trametre, a l’inici de cada curs escolar, un llistat per a cada 

municipi que contingui els noms, cognoms, adreça d’empadronament i 
data de naixement de cada un dels alumnes escolaritzats al centre, i el 
programa i pressupost dels serveis educatius complementaris previstos. 
S’adjuntarà, a més, el certificat d’aprovació de les activitats educatives 
complementàries que es duran a terme, signat pel president del Consell 
Escolar. 

 
3. Posar a disposició dels òrgans d’inspecció dels ajuntaments signants que 

ho desitgin els mitjans materials necessaris a fi i efecte de garantir la 
transparència del destí de les aportacions dels ajuntaments. 

 
4. Aportar al Consell Comarcal del Maresme la següent documentació 

justificativa a final de curs: 
 

a). Memòria detallada de les activitats educatives complementàries 
desenvolupades durant el curs escolar. 
 
b). Certificat del director/a del centre en què consti la relació 
d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació, per import 
igual o superior al conveniat, i que contingui el número de factura, data, 
nom, NIF del proveïdor i import justificat.  
 
c). Còpia de les factures imputades a l’aportació econòmica objecte 
d’aquest conveni.  

 
La documentació justificativa de l’import acordat s’haurà de presentar abans del 
31 de juliol del 2012. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la 
liquidada, el centre haurà de tornar l’import proporcional a la part no justificada al 
Consell Comarcal del Maresme que, per la seva banda, la distribuirà als 
consistoris, en funció del llistat d’alumnes facilitat. 
 
CINQUÈ.- El Consell Comarcal del Maresme trametrà a cada ajuntament, durant 
el primer trimestre del curs escolar, còpia del llistat d’alumnes residents al seu 
municipi i el programa d’activitats aprovades pel Consell Escolar, juntament amb 
la liquidació econòmica que correspongui a cada consistori, amb l’objectiu que 
l’escola pugui disposar del finançament necessari per dur a terme les activitats 
educatives complementàries aprovades pel Consell Escolar. 
 
SISÈ.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 



 
 
 

Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades 
personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present 
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions 
facilitades pels responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte 
del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar 
la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el 
Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures 
de Seguretat de Fitxer Automatitzats que contenen dades personals, en el nivell 
que li correspongui segons indiquen els articles 3 i 4. 
 
SETÈ.- La vigència del present conveni és el curs escolar indicat, sempre i quan 
cap de les parts signants no el denunciï.  
 
VUITÈ.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

signatàries. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
NOVÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni atesa la seva naturalesa administrativa seran resoltes 
de mutu acord per les parts signatàries i, en cas de litigi, se sotmetran a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó el curs escolar 
2012/2013. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, amb 
càrrec a la partida 51 32100 48900 del pressupost vigent per aquest 2012, de 
1.200 euros (RC núm. 1084). 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme el qual, com 
a administració supramunicipal, assumeix la mediació entre els diferents 
ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al CPEE L’Horitzó i 
els òrgans de direcció del centre. 



 
 
 

 
6.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A LA MERCANTIL “EL 
CUB D’EN NICO” PER A LA REFORMA INTERIOR LOCAL DESTINAT A 
RESTAURANT-BAR DE LA FINCA UBICADA A LA PLAÇA INDUSTRIA 
NÚMERO xx 
  
Vista la instància presentada pel senyor JMNA, en nom i representació de la 
mercantil “El Cub d’en Nico”, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a 
la reforma interior local destinat a restaurant-bar de la finca ubicada a la Plaça 
Indústria número xx –Ca l’Albertí-. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 5 de març de 2012, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la documentació de referència es constata que el projecte aportat 
correspon a la reforma de la planta semisoterrada i els espais exteriors del mas 
de Ca l’Albertí per tal d’adequar aquest espai per a l’ús de restaurant. Al quadre 
de relació de superfícies es reflecteix una superfície interior total de 122,65 m2 
que serà destinada a aquest ús. 

 
Donat que la documentació aportada no està signada ni per l’arquitecte 
redactor ni per la propietat, serà necessari que abans de tirar endavant amb el 
tràmit per a l’obtenció de la llicència sigui degudament signada. 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament municipal es constata que 
l’edificació està qualificada de 4d “cases amb jardí existents d’especial interès” i 
que, per altra banda, el Catàleg de Patrimoni arquitectònic i d’elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar protegeixen l’edificació amb un nivell de Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL), concretament a la fitxa B052, els objectes de 
protecció són la conformació volumètrica original i l’arbrat del jardí. 

 
El projecte s’ajusta de forma general a la normativa d’aplicació i no es modifica la 
volumetria existent, es tracta d’una reforma interior amb entitat d’obra major per 
contenir un reforç d’estructura i modificar la façana. En tot cas, s’haurà de tenir 
en compte els següents aspectes: 

 
- No es pot modificar la volumetria de l’edificació existent. 
 
- El projecte no preveu la substitució de la coberta, doncs en cas de substituïr-
se s’hauria de realitzar amb teula àrab de ceràmica vermella tal com estableixen 
les normes subsidiàries. 
 
- Es mantindrà l’arbrat del jardí, doncs és objecte de protecció del catàleg 
de patrimoni. 
 
- Les obres a realitzar no són les incloses dins l’art. 24.1 del Catàleg de 
Patrimoni arquitectònic i d’elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, 
conseqüentment no es poden acollir a l’exempció de taxes per llicències d’obres. 
 
- Abans d’obtenir la llicència d’obres és necessària l’obtenció previa o 
simultània de la llicència ambiental de l’activitat. 
 



 
 
 

Aclarits els punts anteriors s’informa favorablement el projecte d’obres aportat. 
 

Tot el que s’informa perquè s’actuï segons criteri superior.” 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria de la Corporació de data 13 de març 
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 pel senyor JMNA en nom i representació de la 
mercantil “El Cub d’en Nico” per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors 
per a la reforma interior de local de l’edifici ubicat a la Plaça Indústria, xx –Ca 
l’Albertí-, de Canet de Mar, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 11 de gener de 2012, registrat d’entrada amb el 
número 147, el senyor JMNA en nom i representació de la mercantil “El Cub d’en 
Nico” sol·licita llicència d’obres majors per a la reforma interior de local existent a 
l’edifici ubicat a la Plaça Indústria número xx-Ca l’Albertí- destinat a restaurant-
bar, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte 
PGC i visat amb el núm. 2011010094, de data 4/1/2012. 
 
2n.- L’arquitecta municipal en data 5 de març 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, i condicionada a: 

 
- No es pot modificar la volumetria de l’edificació existent. 
 
- El projecte no preveu la substitució de la coberta, doncs en cas de substituïr-
se s’hauria de realitzar amb teula àrab de ceràmica vermella tal com estableixen 
les normes subsidiàries. 
 
- Es mantindrà l’arbrat del jardí, doncs és objecte de protecció del catàleg 
de patrimoni. 
 
- Les obres a realitzar no són les incloses dins l’art. 24.1 del Catàleg de 
Patrimoni arquitectònic i d’elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, 
conseqüentment no es poden acollir a l’exempció de taxes per llicències d’obres. 
 
- Abans d’obtenir la llicència d’obres és necessària l’obtenció previa o 
simultània de la llicència ambiental de l’activitat. 
 
3er.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 2012, ha 
concedit la llicència municipal d’instal.lació d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives per a l’exercici de l’activitat de restaurant-bar, a l’esmentat edifici.  
 
4rt.- 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  (19 
tones). No consta a l’expedient el contracte d’acceptació del gestor de residus.  
 
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 al senyor JMNA, en nom i representació 
de la mercantil “El Cub d’en Nico”, per a la reforma interior de local destinat a 
restaurant-bar de l’edifici ubicat a la Plaça Indústria número xx –Ca l’Albertí-, amb 
els condicionaments de 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 la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 
2012, ha concedit la llicència municipal d’instal.lació d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives per a l’exercici de l’activitat de restaurant-bar, a 
l’esmentat edifici.  
 
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 al senyor JMNA, en nom i representació de 
la mercantil “El Cub d’en Nico”, per a la reforma interior local destinat a 
restaurant-bar de la finca ubicada a la Plaça Indústria número xx-Ca l’Albertí-, 
d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte PGC, 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-cents quaranta euros amb cinquanta-set 
cèntims (240,57 €) 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 cent vint euros amb vint-i-
nou cèntims (120,29 €) i dels residus de construcció per import de dos-cents nou 
euros (209,00 €). 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.- 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. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe tècnic i jurídic, condicionar l’efectivitat 
de la llicència al compliment dels següents punts: 
 

- No es pot modificar la volumetria de l’edificació existent. 
 

- El projecte no preveu la substitució de la coberta, doncs en cas de 
substituïr-se s’haurà de realitzar amb teula àrab de ceràmica vermella 
tal com estableixen les normes subsidiàries. 
 

- Es mantindrà l’arbrat del jardí, doncs és objecte de protecció del 
catàleg de patrimoni. 
 

- Les obres a realitzar no són les incloses dins l’art. 24.1 del Catàleg de 
Patrimoni arquitectònic i d’elements d’interès històric i artístic de Canet 
de Mar, conseqüentment no es poden acollir a l’exempció de taxes per 
llicències d’obres. 

 
- 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. 



 
 
 

 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, SA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS  NATURAL 
AL CARRER EUSEBI GOLART, xx. 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 12 
de març de 2012 (núm. de registre 2012/1127) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’ instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Eusebi 
Golart, 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 16 de març 
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 

PARTICULAR  
CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL 
LOCALITZACIÓ: c/ Eusebi Golart, xx  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  

 
 
 
 
 

Vist el plànol presentat, el Tècnic 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 
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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 l’instal.lació d’una escomesa de la xarxa de subministrament de gas 
al carrer Eusebi Golart, 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 set euros amb setanta quatre cèntims (7,74.-€) i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
(110,28 €). 
  
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES 
OBRES DE DIVISIÓ D’UN HABITATGE EN DUES VIVENDES 
INDEPENDENTS AL CARRER DOCTOR GUITERAS, xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor PVA, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les obres de 
divisió d’un habitatge en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras 
número xx. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 9 de març 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 122/2011. 



 
 
 

 
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 16 de març 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 PVA en nom i representació d’ell mateix per 
tal d’obtenir llicència municipal de primera ocupació de divisió d’un habitatge en 
dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras número xx, s’emet informe 
a partir dels següents: 
 
 ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 15 de febrer de 2012, registrat d’entrada 
amb el número 749, pel senyor PVA, es demana llicència de primera ocupació de 
divisió d’un habitatge en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras 
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 9 de març de 2012, ha emès 
informe favorable sobre la concessió de la llicència de primera ocupació 
sol.licitada, de les obres de divisió d’un habitatge en dues vivendes independents 
al carrer Doctor Guiteras 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 les obres de divisió d’un 
habitatge en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras, xx al senyor 
PVA. » 
 

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 les obres de divisió d’un 
habitatge en dues vivendes independents al carrer Doctor Guiteras, xx i segon al 
senyor PVA, 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 la fiança dels valors urbanístics en risc 
dipositada en data 3 de gener de 2011 per un import de dos-cents disset euros 
amb setanta-sis cèntims (217,76 €).  
  
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 FINS AL DIA 9 DE MARÇ DE 
2012 
 
Núm. Data Resum 

268 05/03/2012 Compareixença RCA 635/2010 I, plaça interventor interí, any 2010 
269 05/03/2012 Ocupació via pública terrassa d'hivern Can Xandri 
270 05/03/2012 Ocupació via pública terrassa d'hivern bar El Abuelo 
271 05/03/2012 Ocupació via pública terrassa d'hivern bar El Mesón 
272 05/03/2012 Atorgament permís dies matrimoni Sr. DDR 
273 05/03/2012 Ball Cap d'Any 2012 orquestra Litoral 
274 05/03/2012 Devolució ingressos subvenció 2009Y1G340358/09 
275 05/03/2012 Devolució ingressos subvenció 2009Y1G340358/08 
276 05/03/2012 Devolució ingressos subvenció 2009Y1G340358/05 
277 05/03/2012 Permís Geganters del Barri dels Abells ús envelat dia 11/03/12 
278 06/03/2012 Baixa d'ofici 
279 06/03/2012 Baixa d'ofici 
280 06/03/2012 Baixa d'ofici 
281 06/03/2012 Baixa d'ofici 
282 06/03/2012 Canvi nom segregació activitat Catalunya Banc, SA) 
283 06/03/2012 Assabentat ampliació pensió Mitus 
284 07/03/2012 Despeses setmanals 
285 07/03/2012 Targeta discapacitat 
286 07/03/2012 Permís Cor Conutry ball plaça 11 de Setembre 
287 07/03/2012 Resolució sancionadora expedients trànsit 
288 07/03/2012 Canvi de nom del restaurant La Queixalada 
289 07/03/2012 Canvi nom cementiri 
290 07/03/2012 Canvi nom cementiri  
291 08/03/2012 Canvi nom cementiri 
292 08/03/2012 Canvi nom cementiri 
293 08/03/2012 Renúncia nínxol cementiri 



 
 
 

Núm. Data Resum 
294 08/03/2012 Aprovació Pla de Seguretat i Salut restauració sostres Casa Museu 
295 08/03/2012 Descongelació baixa d'ofici 
296 08/03/2012 Contractació servei audiovisual i suport multimèdia 
297 09/03/2012 Contractació servei impressió Sot de l'Aubó 
298 09/03/2012 Pagament beques menjador 3r trimestre Turó del drac  
299 09/03/2012 Incoació procediment ordre d’execució c/ Joan Maragall XX 
300 09/03/2012 Canvi nom cementiri 
301 09/03/2012 Pagament Diputació ACPO  
302 09/03/2012 Autorització ús Masoveria 

 
10.- 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 20.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


