
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 26 D’ABRIL 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: 19.35 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Cati Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Joventut 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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 19.04.12 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris 
4) Acceptació del recurs econòmic “Finançament dels serveis locals 

d’ocupació” en el marc de la convocatòria del Pla de concertació de Xarxa 
de Barcelona Municipis de Qualitat any 2012 

5) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al pla 
d’informació i vigilància contra incendis forestals, any 2012 

6) Aprovació conveni amb el castell de Santa Florentina per al festival de 
música clàssica 

7) Aprovació concessió llicència primera ocupació de les cinc naus industrials 



 

 
 

ubicades a la riera d’en Missé, número xx cantonada carrer Germans 
Bassas, xx, parcel·la 21 del sector industrial 

8) Aprovació concessió pròrroga llicència d’obres habitatge unifamiliar aïllat al 
C/ Joan Oms, xx 

9) Aprovació concessió llicència d’obres menors per arranjament balcó C/ Sant 
Josep, xx 

10) Aprovació concessió llicència d’obres menors per arranjament de cuina Av. 
Gral. Moragues, xx 

11) Aprovació concessió llicència d’obres menors per reparació canonada 
instal·lació d’aigua particular (pou) C/ Olot, xx, cantonada C/ Lleida 

12) Aprovació concessió llicència d’obres menors per substitució tres biguetes 
de fusta cremades C/ Abell, xx 

13) Aprovació concessió llicència d’obres menors per reparació rajoles pati C/ 
Sta. Isabel, xx 

14) Aprovació concessió llicència d’obres menors per arranjament canaló 
façana interior riera de la Torre, xx 

15) Aprovació concessió llicència d’obres menors per impermeabilització terrat 
planta baixa per filtracions d’aigua, Rda. Dr. Anglès, xx 

16) Aprovació concessió llicència d’obres menors per canvi banyera per palt de 
dutxa C/ Miramar, xx 

17) Aprovació concessió llicència d’obres menors per arranjament rajoles terra i 
cuina Pas de’n Marges, xx 

18) Relació de decrets des del dia 10 fins al dia 13 d’abril de 2012 
19) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L‘ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 19.04.12 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 19 d’abril 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  26 d’abril  de 2012, de l’Ajuntament  per 
import de 6.206,78 €,  corresponent a la relació F/2012/11 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 26 d’abril  de 2012, per 
import de 6.206,78 €, corresponent a la relació F/2012/11 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 RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE MARÇ AL 15 D’ABRIL DE 2012 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de març al 15 d’abril 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 dos mil cinc-cents vuitanta-dos 
euros amb quatre cèntims (2.582,04€) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de  març al 15 d’abril  de 2012, segons relació detallada que 
s’adjunta.  
 



 

 
 

SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de  mil cent noranta un euros (1.191,00 
€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia  durant  
el mes d’abril de 2012. 
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents noranta euros amb cinc 
cètims (390,05 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes d’abril de 2012.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents quaranta-set euros amb 
vuitanta-sis cèntims (247,86 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes 
d’abril 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 d’abril de 
2012. 
  
SISÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2012. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC “FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE 
QUALITAT ANY 2012. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política 
local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats del 
seu territori.  
 
Atès que finalitzada la vigència del Protocol general, i fins a l’aprovació d’un nou 
protocol o instrument equivalent, el Ple d’aquesta Diputació, el 22 de desembre 
de 2011, va aprovar el Regim transitori aplicable al Protocol general del Pla de 
concertació 2008-2011, amb la voluntat de garantir el màxim valor possible de 
la funció de cooperació local i configurar un espai efectiu per donar continuïtat a 
les línies de treball que han demostrat eficàcia i assegurar la transferència de 
recursos als Ajuntaments i resta d’ens locals. 
 
Atès que el Regim transitori assenta les bases per elaborar un renovat Catàleg 
de suport als serveis i a les activitats per al 2012, així com el seu Regim de 
concertació i la convocatòria corresponent  
 
Atès que mitjançant Decret  199/2012 de 17 de febrer de l’Alcaldia l’Ajuntament 
de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de 
polítiques locals de Promoció Econòmica i Turisme. 



 

 
 

 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 18 d’abril de 2012, l’aprovació de la 
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament 
dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria 2012, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció 
Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per a la realització de la 
següent acció en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2012: 
 

Codi XBMQ Actuació Import subvenció  Import a justificar 

12/Y/79277 “Finançament dels serveis 
locals d’ocupació” 7.392,30 € 12.320,50 € 

 
SEGON.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut així com de tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat d’acceptació YG-0102, com a mol tard el 15 de juliol de 2012. 
   
TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012. 
 
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA 
INCENDIS FORESTALS ANY 2012 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). 
 
Atès que el PVI es dissenya i es gestiona sota el compliment dels objectius 
següents: 
 

- Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la 
informació a la població. 

- Establir les eines i les estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i 
la propagació d’un incendi forestal. 

- Detectar els incendis forestals al més ràpid possible. 
- Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres 

institucions. 
 
Atès que per assolir aquests objectius el Pla fomenta la participació de la 



 

 
 

societat en la prevenció dels incendis forestals i cobreix el màxim de territori 
forestal amb un cost raonable a través d’una vigilància mòbil, present i activa en 
les zones de més risc. 
 
Atès que la relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i 
altres institucions públiques i privades s’estableix mitjançant convenis 
administratius que defineixen les condicions de col·laboració, convenis que se 
signaran entre els mesos de febrer, març i abril i són vigents durant el període 
de vigilància. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la Diputació de 
Barcelona, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, L'AJUNTAMENT DE 
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE 
VALLALTA, L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I L'ADF VALLALTA , PER 
A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS 
INCENDIS FORESTALS 2012 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, 
Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB de data 23 de setembre de 2011; assistit per la Secretària delegada, Sra. 
Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 8 de setembre de 2011, publicat al BOPB  de 
data 23 de setembre 2011. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. Jesús 
Marín Hernández. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, representat per l'Alcalde, 
l'Il·lm. Sr. Pere Vega Sanchez. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, representat per l'Alcaldessa, 
l'Il·lma. Sra. Núria Sans Palau. 
 
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma. 
Sra. Montserrat Garrido Romera. 
 
ADF VALLALTA , representada pel President, Sr. RRR. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar (en 
endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 
25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 



 

 
 

Règim Local,i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 
l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol. 
 
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es 
preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són 
entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment 
associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on 
desenvolupen la seva activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i 
la lluita contra els incendis forestals. 
 
IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les 
ADF i les Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del 
programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. 
 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb 
l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de 
Defensa Forestal.  
 
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i 
que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això 
que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació 
que permeti aconseguir resultats positius. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte. 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de 
prendre l'Ajuntament de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 
Vallalta i Sant Pol de Mar, l'ADF Vallalta   i la Diputació de Barcelona per al bon 
funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 
2012. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  
 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del 



 

 
 

present conveni i el Programa Tècnic. 
 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases 
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2012. 
 
 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les 
reparacions i substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, 
en el decurs de la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  
 
L'Ajuntament de Canet de Mar amb una quantitat de 133,00 € 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb una quantitat de 494,00 € 
L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta amb una quantitat de 218,50 € 
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar amb una quantitat de 142,50 € 
 
Tercer.- Compromisos de l’ADF. 
 
L’ADF Vallalta  adopta els compromisos següents: 
 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes 
del present conveni i el Programa Tècnic. 
 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases 
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2012. 
 
 Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal 
contractat pel Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2012. 
 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 
 
 Col·laborar amb els Ajuntaments i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i 
el Programa Tècnic. 
 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels 
vehicles necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests 
es posaran a disposició del personal contractat a l'efecte. 
 
 Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres 
derivats de la seva correcta utilització.  
 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la 
uniformitat, els equips de seguretat i el material tècnic necessari per al 
desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a disposició del personal 
contractat a l'efecte. 



 

 
 

 
 Finançar la contractació per part de la Federació d’ADF d’una empresa 
especialitzada per cobrir les necessitats legals de planificació i manteniment dels 
plans de seguretat laboral de totes les ADF participants en el Pla d’Informació i 
Vigilància contra els Incendis Forestals, i la informació i la formació dels seus 
treballadors. En el Conveni que es formalitzi amb la Federació d’ADF, es 
determinarà el seu pagament i la forma i termini de justificació d'aquest 
finançament per part de la Diputació.  
 
 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a 
treballs de prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 
 
 Prestar l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material 
necessària a les ADF i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament 
en els aspectes següents:  
 

o La selecció, la contractació i la gestió de personal 
o La prevenció de riscos laborals 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 
o La protecció de dades de caràcter personal 

 
Cinquè.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats 
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la 
normativa vigent en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals i a respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis 
causats a tercers en el desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, l'ADF Vallalta , l'Ajuntament de Canet de Mar, 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
l'Ajuntament de Sant Pol de Mar es comprometen a complir la normativa vigent 
en matèria de Protecció de dades personals, i més concretament amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la 
Llei de protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre i 
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin 
dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny.  
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i 
tractades en el procés de selecció i contractació del personal, així com les 
relatives a la gestió del Pla, únicament seran utilitzades per a la realització de les 
activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè. - Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè. - Vigència del conveni. 
 



 

 
 

Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la 
seva vigència fins al dia 30 de setembre de 2012. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri 
necessari perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra 
incendis forestals. 
 
Novè. - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat 
a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar 
signada per totes les parts complidores, estant aquestes degudament 
autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè. - Causes de resolució del conveni. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 
qualsevol de les parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 
 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats 
signants del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni 
per alguna de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del 
dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s 
complidora/es. Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s 
complidora/es de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer, des de la 
notificació practicada. 
 
Onzè. - Règim jurídic. 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
 Dotzè. - Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del 



 

 
 

present conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord en les entitats 
que l’han formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en 
el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb altres ajuntaments i l’ADF de la comarca per poder 
organitzar el programa de vigilància complementària contra incendis forestals 
de l’any 2012 i determinar els compromisos necessaris que han de prendre els 
signants. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 133,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 22 17000 48901 del vigent pressupost ordinari (RC núm. 2053). 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi 
tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’efecte oportú. 
 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL 
FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA 
DE L’ANY 2012. 
 
Atès que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en 
el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per 
fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional que és.    
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès a seguir col·laborant 
per a la consolidació del Festival de Música Clàssica del Castell de Santa 
Florentina i promoure la imatge del municipi de Canet de Mar.  
 
Atès que a la partida 31.33100.48901 del vigent pressupost per a l’any 2012, hi 
ha prevista una consignació pressupostària de 5.000€ per subvencionar els 
concerts al Castell de Santa Florentina. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de referència, el contingut del qual és el 
següent: 
 



 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA 
DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA 

 
A Canet de Mar, 4 de maig de 2012 
 

REUNITS 
 
D’una part Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde-President de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, i Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, actuant en nom i 
representació del mateix, i assistits per la secretària, Núria Mompel Tusell, que 
dóna fe de l’acte. 
 
De l’altra part el Sr. CH, com a director del Festival de Música Clàssica del Castell 
de Santa Florentina i actuant com a representant i administrador únic de 
l’Associació cultural Santa Florentina amb NIF XXXXXXX, domiciliada al carrer 
Numància, núm XX de Barcelona, associació organitzadora del Festival.  
 
Es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present 
document,  
 

EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Castell de Santa Florentina està catalogat com un Bé Cultural 
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb el núm. R-I-51-5232 en el 
Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics i Artístics de Catalunya. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar en compliment de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català  (Llei núm. 9 de 30 de setembre de 1993) és competent per 
fomentar l’accés de tots els ciutadans al Castell de Santa Florentina com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional que és.    
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té molt d’interès en consolidar el 
Festival de Música Clàssica del Castell de Santa Florentina per a la promoció de 
la imatge del municipi de Canet de Mar.  
 
Que, per tant, convenen el present conveni de subvenció i a tal efecte estableixen 
els següents 
 

CLÀUSULES 
 
1. Objecte  
 
És objecte d’aquest conveni donar suport al Festival de Música Clàssica del 
Castell de Santa Florentina, la programació del qual es concretarà i confirmarà 
durant el mes de maig de 2012. 
 
2. Finançament i despesa 
 
L’import de la subvenció és de 5.000€ que s’imputarà a la partida pressupostària 
31.33100. 48901 del pressupost per a l’exercici 2012 per a totes aquelles 
despeses que estiguin directament relacionades amb l’organització del Festival 
del Castell de Santa Florentina 
 



 

 
 

3. Termini i formes de pagament 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al núm. de compte de 
La Caixa XXXXXXX a nom de l’Associació Cultural Santa Florentina. 
 
El pagament de la subvenció es condiciona a la presentació de la documentació 
exigida per a la legalització de l’activitat segons allò establert en l’acord de la 
Junta de Govern del dia 25 de juny de 2009. 
 
4. Obligacions de les parts 
 
4.1. L’Associació Cultural Santa Florentina, associació organitzadora del Festival 
de Música Clàssica del Castell de Santa Florentina es compromet a:  

 
1) Oferir 20 entrades per concert del Cicle de Concerts de Música Clàssica del 
Castell amb un 20% de descompte per a les persones de Canet que es podran 
adquirir a la Biblioteca P. Gual i Pujades entre principis de juny i mitjans d’agost 
de 2011. 
 
2) Oferir 6 entrades per concert a la zona de públic. 
 
3) Oferir 4 entrades per concert a la zona reservada. 
 
4) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament, en totes les activitats que tinguin 
relació amb els concerts i en els mateixos concerts, mitjançant la incorporació del 
logo de l’Ajuntament i de la nova marca de Canet amb la llegenda ÉS CANET, ÉS 
MÚSICA. Aquests estaran presents en tots els elements publicitaris que s’utilitzin 
(cartells, programes, banderoles, web...) 
 
5) Justificar la difusió de la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar 
d’acord amb el que s’ha establert en el paràgraf anterior, mitjançant l’aportació 
dels documents o imatges en què es concreti la publicitat d’aquesta subvenció.  
 
6) Justificar la subvenció en el termini de 15 dies un cop acabada l’activitat amb 
una memòria explicativa de l’activitat i una memòria econòmica que es composarà 
dels següents documents:   
 

 Relació de les despeses amb identificació del proveïdor, descripció 
del servei o activitat, import i data de la factura. 
 Factures original o còpies compulsades de les despeses realitzades 
que hauran de contenir els requisits establerts en el Reial Decret 1496/2003 
sobre obligacions de facturació. 
 Estat de comptes corresponent amb indicació d’altres ajuts, 
ingressos o aportació amb especificació de la quantia i procedència. 

 
4.2 L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a:  
 
1) Pagar l’import de la subvenció establert en el pacte segon d’aquest 
document. 
 
2) Donar el següent suport logístic per a la realització del Festival: 
 

a) Aplanar i regar la riera i zona de pàrquing. Repetir aquesta operació 



 

 
 

cada dues setmanes.  
b) Passar la màquina petita per allisar l’accés des de la riera fins al pati 
d’armes. Repetir aquesta operació cada cop que plogui. 
c) Repartir als ajuntaments de la comarca, la publicitat que proporcioni 
l’organització del festival.  

 
5. Termini de vigència  
 
El termini de vigència d’aquest conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2012. 
 
I en prova de conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen 
dues còpies del present conveni al lloc i data indicats ut supra.” 

 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Festival de 
Música Clàssica del Castell de Santa Florentina, la programació del qual es 
concretarà i confirmarà durant el mes de maig de 2012. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.000€ amb càrrec a la partida 
31.33100.48901 del vigent pressupost municipal per a l’any 2012. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest conveni a l’obtenció per part de 
l’empresa organitzadora dels concerts a l’obtenció de la concessió de la 
llicència municipal ambiental i la d’espectacles i activitats recreatives.  
 
QUART.-  Facultar l’alcalde i el regidor delegat de Cultura per signar tots els 
documents que es derivin d’aquests acords. 
 
7.- APROVACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES 
CINC NAUS INDUSTRIALS UBICADA A LA RIERA D’EN MISSER NÚMERO 
xx CANTONADA CARRER GERMANS BASSAS xx –PARCEL.LA 21 DEL 
SECTOR INDUSTRIAL.  
 
Vista la instància presentada pel senyor EGM en nom i representació de la 
mercantil Promocions Can Catà S.L., amb la qual sol·licita llicència de primera 
ocupació de les cinc naus industrials ubicades a la Riera d’en Misser número xx 
cantonada carrer Germans Bassas xx, parcel.la 21 del sector industrial. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 10 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“ASSUMPTE: SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE 5 NAUS 
INDUSTRIALS SITUADES A LA RIERA D’EN MISSER, xx, CANTONADA 
CARRER GERMANS BASSAS, xx, ( PARCEL·LA 21 ). 
 
Sol·licitant : Promocions “Can Cata, sl.”  
 
Expedient : 33/2009.  
 
Antecedents: 
 
En el darrer informe emès el dia 27 de novembre de 2009 s’esmentava al 
respecte el següent: 
 
“Practicada una inspecció visual a les 5 naus industrials de referència es 
constata el següent :  
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va obtenir  
llicència d’obres majors, expedient 11/2006, ara bé, manca solventar el següent 
aspecte : 
 
El dia 19 de juny de 2009 es va efectuar un informe on s’exposava que degut a 
les obres de condicionament de l’aparcament de la parcel·la propietat de “Fincas 
Cour” s’afectava la parcel·la veïna de titularitat municipal que les N.N.S.S 
contemplen com a parc i jardí urbà.  
 
Aquest “condicionament” a comportat l’acumulació de terres per aconseguir tenir 
l’espai de l’entorn de la nau a un sol nivell i l’aparició de talussos que envaeixen 
part de la parcel·la de titularitat municipal provocant conseqüentment la 
modificació de la cota original del terreny de la parcel·la pública.   
 
Aquest augment del terreny deixa el nou pou construït a una cota inferior de la 
resta del terreny, deixant-lo pràcticament ensorrat i amb un terraplè al seu 
voltant. Sobre aquest aspecte en una inspecció realitzada per tècnics del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, prèvia a l’autorització 
definitiva per a l’explotació del pou, ja es va assenyalar que el terreny havia de 
recuperar el seu estat inicial o bé no es podria donar l’explotació com a favorable, 
i si es fes, seria amb uns condicionants que suposarien un import econòmic per 
l’Ajuntament, havent de modificar l’alçada del pou i col·locar-lo, juntament amb 
les instal·lacions d’elevació, a una cota superior. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa DESFAVORABLEMENT a la concessió de la 
llicència de primera ocupació mentre no es resolguin les causes que han afectat 
a la parcel·la de propietat municipal.” 
 
Informe: 
 
Practicada una nova inspecció visual a la parcel·la propietat de l’ajuntament, i 
catalogada per les Normes Subsidiàries de Planejament vigents com a sol 
destinat a parcs i jardíns, s’ha constatat, que s’han retirat les terres del terraplè 



 

 
 

que encerclaven i ensorraven el pou de titularitat municipal (s’adjunten fotos), i 
s’ha adequat la resta de la parcel·la.   
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la llicència de 
primera ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril d’enguany, 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 EGM en nom i representació de la mercantil 
Promocions Can Catà S.L. per tal d’obtenir llicència municipal de primera 
ocupació de les cinc naus industrials situades a la Riera d’en Misser, xx, 
cantonada carrer Germans Bassas xx – parcel.la 21 del sector industrial-, s’emet 
informe a partir dels següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit presentat en data 2 de setembre de 2009, registrat 
d’entrada amb el número 5141, pel senyor EGM en representació de la mercantil 
Promocions Can Catà S.L., es demana llicència de primera ocupació de les cinc 
naus industrials ubicades a la parcel.la 21 del sector industrials, Riera d’en 
Misser, xx, cantonada carrer Germans Bassas 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 darrer informe de data 10 d’abril de 2012, ha 
emès informe favorable sobre la concessió de la llicència de primera ocupació 
sol.licitada, de les cinc naus industrials de la parcel.la 21 del polígon industrial. 
  
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 cinc naus industrials de la 
parcel.la 21 del sector industrial, Riera d’en Misser xx, cantonada carrer Germans 
Bassas xx. » 

 
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 cinc naus Industrials 
ubicades a la parcel.la 21 del sector Industrials, Riera d’en Misser xx, 
cantonada carrer Germans Bassas, xx, a la mercantil Promocions Can Catà SL, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents noranta-
set euros amb noranta-cinc cèntims (397,95 €).  
 
TERCER.- Disposar la devolució dipositada en data 17 de maig de 2006 dels 
valors urbanístics en risc per import de tretze mil cinc-cents setanta-vuit euros 
amb setanta-vuit cèntims (13.578,78 €), efectuada mitjançant aval bancari de 
Caixa de Sabadell número 39.587. 
 
8.- APROVACIÓ CONCESSIÓ PRORROGA LLICÈNCIA D’OBRES AL 
SENYOR ALR DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER JOAN 
OMS NÚMERO xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor ALR, en nom i representació d’ell 
mateix, en virtut de la qual sol·licita prórroga de la llicència d’obres número 
112/2006 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Joan Oms 
número xx. 
  
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el contingut del 
qual és: 
 

“Vist l’escrit presentat, en data 23.03.12 (reg. 1316) pel senyor Antonio Lozano 
Rodríguez en el qual, a l’empara de la nova Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d'agost, demana la pròrroga de la llicència d’obres majors 
concedida per a la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat amb garatge al carrer 
Joan Oms, xx, la tècnica que subscriu en considera el següent: 
 
Primer.- Segons disposa l’article 116 de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar, les llicències caduquen i queden sense efecte, sense dret a 
indemnització, quan les obres d’edificació o els treballs d’instal·lació no s’inicien o 
acaben en els terminis establerts. No obstant això, el titular de la llicència podrà 
sol·licitar una sola pròrroga dels dos terminis, abans de dos o tres mesos del final 
dels previstos per al començament i el final de les obres, respectivament. 
 
Atès que la llicència d’obres va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 13 de desembre de 2006 i va ser notificada en data 
28.12.06, a data d’avui s’entendria que aquesta llicència està caducada. No 
obstant, l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d'agost, ha introduït, amb la Disposició Transitòria Primera, la possibilitat que les 
persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener 



 

 
 

de 2008 puguin sol·licitar-ne la rehabilitació i pròrroga sempre que hagin 
incorregut en les circumstàncies especificades a continuació: 
 

 Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden 
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de 
crisi econòmica en el sector de la construcció. 

 Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades 
a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació 
i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable 
econòmicament. 

 Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els 
aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b. 

 
D’acord amb la documentació tècnica presentada, només queda per executar els 
murs de tancament nord i oest de la parcel·la per la qual cosa cal recordar al 
sol·licitant, i d’acord amb l’informe tècnic de data 23.01.12, que aquests elements 
hauran de complir el planejament vigent tal i com estableix l’apartat c de la 
Disposició Transitòria Primera, és a dir: “Les tanques a carrer no podran 
sobrepassar l’altura de 2m totals, amb una part opaca de com a màxim 0,80m” 
(art. 21.9 NNSS).  
 
Segon.- L’apartat 3 de la mateixa Disposició Transitòria estableix que el termini 
màxim de pròrroga de les llicències d’obres esmentades a l’apartat anterior és el 
31 de desembre de 2014. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement la pròrroga 
de la llicència sol·licitada.” 

 
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 pròrroga de la llicència d’obres número 112/2006 al senyor 
ALR, per a l’acabament de l’habitatge unifamiliar al carrer Joan Oms número xx, 
d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte DSV. La pròrroga de la 
llicència d’obres tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2014. 
 



 

 
 

SEGON.- De conformitat amb l’informe tècnic i jurídic, caldrà tenir en compte 
que els murs de tancament nord i oest de la parcel.la que queden per executar 
hauran de complir el planejament vigent tal i com estableix l’apartat c de la 
Disposició Transitòria Primera, és a dir, “les tanques a carrer no podran 
sobrepassar l’altura de 2 m. Totals, amb una part opaca de com a màxim 0,80 
m” (art. 21.9 NNSS).  
 
9.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
MGM, PER A L’ARRANJAMENT DE BALCÓ AL CARRER SANT JOSEP, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. MGM, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de balcó al C/Sant Josep, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar el balcó del primer pis del carrer Sant Josep, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud amb les següents 
condicions: 
 
 L’acabat del balcó serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
terrós clar. No es modificaran les característiques de la façana existent. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER ARRANJAMENT DE BALCÓ AL CARRER SANT JOSEP, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.04.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament del balcó 
del primer pis de l’immoble ubicat al carrer Sant Josep, xx, sol·licitada pel senyor 
MGM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  



 

 
 

 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que no cal ocupar la via pública en el transcurs de 
les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. MGM, per a l’arranjament del balcó 
del primer pis al carrer Sant Josep, xx, amb les condicions que consten a 
l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 20.- € (vint euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 



 

 
 

 
10.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
RAL, PER A L’ARRANJAMENT DE CUINA A L’AV. GENERAL MORAGUES, 
xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. RAL, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de cuina a l’Av. Gral. Moragues, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar una cuina existent a l’Avinguda General 
Moragues, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 
condicions d’habitabilitat existents.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER ARRANJAMENT DE CUINA A L’AV. GENERAL MORAGUES, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.04.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de la cuina 
de l’habitatge ubicat a l’Av. General Moragues, xx, sol·licitada pel senyor RAL, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 



 

 
 

domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació per aquest concepte. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. RAL, per a l’arranjament de cuina 
existent a l’habitatge de ‘Av. Gral. Moragues, xx, amb les condicions que 
consten a l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 86.13 € (vuitanta-sis euros amb tretze cèntims 
d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb 
vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
11.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
JBF, EN REPRESENTACIÓ DE LA SRA. RM, PER A LA REPARACIÓ DE 
CANONADA D’UNA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PARTICULAR (POU), AL 



 

 
 

CARRER OLOT, xx/CANTONADA AMB EL CARRER LLEIDA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JBF, en representació de la Sra. RM, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’arranjament de 
canonada d’una instal.lació d’aigua particular (pou), al C/Olot, xx/cantonada 
amb el carrer Lleida. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reparar una canonada d’una instal·lació d’aigua 
particular (pou) al C/ Olot,xx, cantonada amb el C/ Lleida.  
S’especifica que no caldrà ocupar la via pública en el transcurs de les obres. 
 

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per arranjar la canonada d’una instal·lació d’aigua particular sense 
ocupar la via pública amb les següents condicions: 
 
 No es tocarà cap element estructural de l’immoble. 
 En cas que l’actuació s’estengui a la via pública, caldrà presentar prèviament 
la documentació complementària necessària, detallant la proposta i els element 
públics afectats, per a poder valorar correctament les modificacions de la 
sol·licitud de llicència.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER REPARACIÓ DE CANONADA D’AIGUA AL CARRER OLOT, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.04.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació d’una 
canonada d’aigua a l’habitatge ubicat al carrer Olot, xx, sol·licitada pel senyor 
JBF, en nom i representació de la senyora RM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 



 

 
 

l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via 
pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JBF, en representació de la Sra. 
RM, per a reparar la canonada d’una instal.lació d’aigua particular (pou), al 
carrer Olot, xx, cantonada amb el C/Lleida, amb les condicions que consten a 
l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 60.00€ (seixanta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 



 

 
 

 
12.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
FTA, PER A LA SUBSTITUCIÓ DE TRES BIGUETES DE FUSTA 
CREMADES, AL CARRER ABELL, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. FTA, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la substitució de tres biguetes de fusta cremades al carrer 
Abell, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la 
substitució de tres biguetes de fusta en un sostre unidireccinal de l’habitatge 
entre mitgeres situat al C/ Abell, xx 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER SUBSTITUCIÓ DE BIGUES DE FUSTA AL CARRER ABELL, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 17.04.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la substitució de tres 
bigues de fusta a l’habitatge ubicat al carrer Abell, xx, sol·licitada pel senyor FTA, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 



 

 
 

llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via 
pública en el trascurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. FTA, per a substituir tres biguetes 
de fusta cremades al carrer Abell, xx, amb les condicions que consten a 
l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 109.48 € (cent nou euros amb quaranta vuit 
cèntims d’euro) i les taxes urbanístiques per import de 175.91 € (cent setanta-
cinc euros amb noranta-un cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
13.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR 
JRZ, PER A LA REPARACIÓ DE RAJOLES AL PATI DE L’HABITATGE 
SITUAT AL C/STA. ISABEL, xx. 
 



 

 
 

Vista la instància presentada pel Sr. JRZ, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de rajoles al pati de l’habitatge situat al C/Sta. 
Isabel, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reparar rajoles al pati de l’habitatge situat al C/ Santa 
Isabel, xx. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER REPARACIÓ DE RAJOLES AL PATI DE L’HABITATGE SITUAT AL C/ 
STA. ISABEL, xx 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 17.04.12, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació de rajoles al 
pati de l’habitatge ubicat al carrer Santa Isabel, xx, sol·licitada pel senyor JRZ, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via 



 

 
 

pública en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JRZ, per a la reparació de rajoles al 
pati de l’habitatge situat al C/Sta. Isabel, xx, amb les condicions que consten a 
l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 34,- € (trenta-quatre euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims 
d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 



 

 
 

14.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA 
SRA. VVA, PER A L’ARRANJAMENT DE CANALÓ DE FAÇANA INTERIOR 
AL PATI DE LA RIERA DE LA TORRE, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. VVA, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament de canaló de façana interior al pati 
de la Riera de la Torre, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament del canaló de la façana interior a pati de 
l’edificació situada a la Riera de la Torre, xx. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament,  es constata que la finca de referència està inclosa al 
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1”carrers de 
cases alineades”. Subzona 1b “carrers històrics”, clau 1b(11) “Riera de la Torre”. 
 
Per altra banda, es comprova que l’edificació existent es troba inclosa al catàleg 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, com a Bé cultural d’interès local 
(BCIL), essent objecte de protecció: 
La façana, pel que fa a: 

- Composició en dos eixos verticals i geometria. 
- Brancals, arcs i lloses de balcons. 
- Baranes de les balconades. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors per a arranjar el canaló de la 
façana interior que dóna al pati.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER ARRANJAMENT DE CANALÓ DE FAÇANA INTERIOR AL PATI DE LA 
RIERA DE LA TORRE, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 17.04.12, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament del canaló de 
la façana del pati interior de l’habitatge ubicat a la Riera de la Torre, xx, sol·licitada 
per la senyora VVA, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 



 

 
 

70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B 090), essent-ne objecte de protecció la façana. Per a 
la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa 
l’article següent del Catàleg: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de 
protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. (...) 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Quart.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un 
seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar 
d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris 
establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via pública 
en el trascurs de les obres. 
  
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 



 

 
 

 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. VVA, per a l’arranjament de 
canaló de façana interior pati a la riera de la Tore, XX, amb les condicions que 
consten a l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 12.- € (dotze euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
15.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
MVP, PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRAT DE PLANTA BAIXA PER 
FILTRACIONS D’AIGUA, A LA RONDA DR. ANGLÈS, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. MVP, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a impermeabilitzar el terrat de planta baixa per filtracions 
d’aigua a la Rda. Dr. Anglès, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en impermeabilitzar el terrat de planta baixa de l’edificació 
situada a la Ronda Dr. Anglès, xx, per filtracions d’aigua. 
 
Les obres esmentades no afecten a l’estructura de l’immoble i s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, per tant, s’informa 
FAVORABLEMENT a la sol·licitud d’obres menors.  “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRAT A LA RONDA DR. ANGLÈS, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 18.04.12, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la impermeabilització del 
terrat de l’edificació ubicada a la Ronda Dr. Anglès, xx, sol·licitada pel senyor MVP, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un 
seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar 
d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris 
establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 



 

 
 

Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. MVP per a impermeabilitzar el terrat 
de planta baixa per filtracions d’aigua a la Ronda Dr. Anglès, xx, amb les 
condicions que consten a l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 160.- € (cent seixanta) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 80.- € (vuitanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
16.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA 
SRA. ERL PER  CANVIAR LA BANYERA PER PLAT DE DUTXA AL 
C/MIRAMAR, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. ERL, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a canviar la banyera per plat de dutxa al 
C/Miramar, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar banyera per plat de dutxa d’obra al C/ Miramar, xx 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER CANVIAR LA BANYERA PER PLAT DE DUTXA AL CARRER MIRAMAR, xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 18.04.12, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de banyera per plat 
de dutxa a l’habitatge ubicat al carrer Miramar, xx, sol·licitada per la senyora ERL, 
s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un 
seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar 
d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris 
establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via pública 
en el trascurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 



 

 
 

Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra.  ERL per a canviar la banyera per 
plat de dutxa d’obra al C/Miramar, xx, amb les condicions que consten a 
l’informe emès pel tècnic municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 32.- € (trenta-dós euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
17.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
JGB, PER A L’ARRANJAMENT DE RAJOLES DEL TERRA I CUINA AL PAS 
DE’N MARGES, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JGB, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’arranjament de rajoles del terra i cuina al Pas de’n 
Marges, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en l’arranjament de rajoles del terra i cuina a l’habitatge situat 
al carrer Pas d’en Marges, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

- No es tocarà cap element estructural. 
- No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 

les condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril de 2012, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
PER ARRANJAMENT DE RAJOLES DE TERRA I CUINA AL PAS D’EN MARGES, 
xx. 
 
Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 18.04.12, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament de rajoles de 
terra i cuina de l’habitatge ubicat al Pas d’en Marges, xx, sol·licitada pel senyor 
JGB, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 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. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència 
que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un 
seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar 
d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris 
establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat que no caldrà ocupar la via pública 
en el trascurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert 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. 
 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 



 

 
 

Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JGB, per a l’arranjament de rajoles 
del terra i cuina, amb les condicions que consten a l’informe emès pel tècnic 
municipal, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 60.- € (seixanta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 110.28 € (cent deu euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro). 
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics 
en risc de 60.- € (seixanta euros) i l’altra per als residus de la construcció de 
150.- € (cent cinquanta euros), a retornar un cop finalitzada l’obra i previ 
informe favorable dels tècnics municipals, amb l’aportació d’un certificat de 
residus expedit per l’abocador controlat. 
 
18.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 10 FINS AL DIA 13 D’ABRIL DE 
2012 
 
Núm. Data Resum 

405 10/04/2012 Autorització compactació lactància Sra. NGC 
406 10/04/2012 Despeses setmanals 
407 11/04/2012 Incoació expedients trànsit 
408 11/04/2012 Incoació sancionador Ordenança d'animals a MBP 
409 11/04/2012 Incoació sancionador Ordenança d'animals a JRG 
410 11/04/2012 Incoació sancionador Ordenança d'animals a JCU 
411 11/04/2012 Subvencions ordinàries 
412 11/04/2012 Subvencions de conveni 
413 11/04/2012 Baixes d'ofici 
414 11/04/2012 Autorització ús masoveria a "Els Montoya" 
415 11/04/2012 Autorització ús Masoveria a E.X 
416 11/04/2012 Canvi de nom nínxol 
417 11/04/2012 Nomenament secretària acctal. 
418 12/04/2012 Modificació de crèdit 
419 12/04/2012 Baixes d'ofici 
420 12/04/2012 Baixes d'ofici 
421 12/04/2012 Canvi de nom de cementiri 
422 12/04/2012 Canvi de nom de cementiri 
423 12/04/2012 Lloguer de l'envelat al Col·legi Sta. Rosa de Lima 
424 13/04/2012 Tarja de minusvalia 
425 13/04/2012 Baixes d'ofici 
426 13/04/2012 Baixes d'ofici 



 

 
 

Núm. Data Resum 
427 13/04/2012 Denegació terrassa DA 
428 13/04/2012 Autorització festa Casa Roura 30/06/12 
429 13/04/2012 Aprovació 1a certificació Urcotex 
430 13/04/2012 Baixes estrangers 
431 13/04/2012 Exercici opció de compra Bobcat 

 
19.- 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 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      La primera tinenta d’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Cati Forcano Isern 


