
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 18 D’ABRIL DE 2013 

 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 
 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal 
 

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

Local de data 11.04.13 
2) Aprovació relació de despeses 
3) Acceptació de suport econòmic de la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”- 
Servei d’Acció Social – Àrea d’Atenció a les Persones 

4) Aprovació de l’oferta de places, els criteris complementaris per regular 
d’admissió d’alumnat i les normes de preinscripció i matrícula a l’escola 
bressol per al curs 2013-2014 

5) Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la 
participació al pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals 2013 

6) Concessió llicència obres menors per sanejar cuina i bany, treure humitats i 
pintar façana color terrós riera Buscarons, xx 

7) Concessió llicència obres menors reparació fissures al voladís coberta amb 
treball vertical C/ Miramar, x 



 

 
 

8) Concessió llicència obres menors canvi enrajolat cuina C/ Sta. Bàrbara, xx 
9) Concessió llicència obres menors per pavimentar i pintar local C/ Sant Pere, 

x 
10) Concessió llicència obres menors per arranjar humitats garatge C/ 

Generalitat, x 
11) Concessió llicència obres menors canvi banyera per plat de dutxa riera 

Gavarra, xx 
12) Concessió llicència obres menors per obrir rasa interior finca per 

impermeabilització façana Av. Maresme, xx 
13) Concessió llicència obres menors per instal·lar muntacàrregues C/ Stma. 

Trinitat, x 
14) Relació de decrets des del dia 2 fins al dia 5 d’abril de 2013 
15) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 11.04.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 4 d’abril de 2013 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 18 d’abril de 2013, de l’Ajuntament per 
import de 190.898,19 €, corresponent a la relació de la mateixa data,  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de novembre de 
2012. 
 
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 18 d’abril de 2013, per import 
de  190.898,19 €, corresponent a la relació F/2013/12 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
 



 

 
 

 
3.- ACCEPTACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ 2013 DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”- SERVEI D’ACCIÓ 
SOCIAL – ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de 
Govern local celebrada en sessió ordinària en data 12 de juliol de 2012. 
 
Atès què la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió del 21 
de març de 2013, va aprovar el Catàleg de concertació de l’any 2013, el seu 
Règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc de 
l’esmentat Pla. 
 
Vist que al Catàleg 2013 es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i que aquesta modalitat 
es caracteritza per tractar-se de suports econòmics calculats en base a 
l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques 
socioeconòmiques i territorials dels ens adherits al Protocol general del Pla de 
Concertació. 
 
Atès què els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Consells 
Comarcals constituïts com a Àrea Bàsica comarcal de Serveis Socials i els 
Ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona, fins a 300.000 
habitants.  
 
Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada al 
suport dels Serveis Socials en funció del tram poblacional corresponent al 
municipi segons el padró d’habitants de data 1 de gener de 2012. 
 
Atès que, pel que fa als Ajuntaments, s’han establert unes ràtios en funció del 
tram poblacional, a les quals s’han aplicat tres mesures correctores per tal de 
garantir un mínim, que no es percebi un import inferior en més d’un 10% 
respecte a l’ant anterior i que cap municipi amb un tram poblacional superior 
rebi menys que qualsevol situat en un tram poblacional inferior.  
 
Vist que, pel que fa al nostre municipi, la ràtio aplicable en funció del tram 
poblacional, (entre 10.000 i 20.000 habitants), és de 2,50 euros per habitant. 
 
Atès que hem rebut la notificació de data 26 de març de 2013, dels acords 
adoptats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
celebrada en data 21 de març de 2013, segons el detall següent: 
 



 

 
 

“Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de 
Concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, segons 
la distribució i quanties següents: 
 
Ajuntament 
beneficiari 

NIF Nre. 
habitants

Import 
concedit 
2012 

Import concedit 
2013 

Operació 
comptable 

Codi XGL

Canet de 
Mar 

P0803900J 14.183 34.326,00 35.458,00 1303001000/66 13/Y/90533

 
Vist que per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els destinataris, com 
a molt tard el 15 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació del 
suport, així com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució, mitjançant model normalitzat. 
 
Vist que, de conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a 
finançar serveis socials bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de 
les tresoreries municipals, la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes 
(pagaments a justificar) amb la presentació de l’acceptació per part de l’ens 
destinatari. D’acord amb els barems aprovats, al nostre municipi li correspon un 
50% de l’aportació. 
 
Vista la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, 
consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en 
el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, així com les condicions per a la seva execució i justificació, 
destinat a actuacions de la cartera de serveis socials bàsics. 
 
SEGON.-  Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció 
social, Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el model normalitzat aprovat a 
tal efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES, ELS CRITERIS 
COMPLEMENTARIS PER REGULAR D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I  LES 
NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA BRESSOL PER 
AL CURS 2013-2014. 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a 
la petita infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol 
municipal denominada El Palauet. 



 

 
 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
  
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei 
públic d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels 
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per 
la Generalitat de Catalunya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), 
estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment 
d’admissió; el Decret 75/2007, de 7 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), 
que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en 
ensenyaments sufragats amb fons públics; la resolució ENS/367/2013 de 18 de 
febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del 
Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyament sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar delegació de competències relacionades amb el procés de 
preinscripció i  admissió d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb 
fons públics, i que en data 27 de març de 2008 el Ple municipal va aprovar el 
conveni corresponent amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
És per això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta inicial de places al curs 2013-2014 següent: 
 

 
Places infants 
2013 

Places infants 
2012 

Places infants 
2011 

Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 
Places 
vacants curs 
2013/14 

14 2 36 4 20 4 

Places totals 
per edats 

16 52 80 

TOTAL: 148 PLACES 
 
Per ratificar les vacants totals de les places es demana a les famílies que 
escolaritzen els seus fills al centre la confirmació de la continuïtat de 
l’escolarització en aquest centre, mitjançant un imprès. Si es produeix alguna 
baixa, aquesta plaça s’adjuntarà a les ofertes inicialment. 
 
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats 
educatives específiques. S’entén per alumnes amb necessitats educatives 



 

 
 

especials aquells que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, 
que manifestin trastorns greus de conducta o aquells que estan en situacions 
socials i culturals desfavorides.  
 
Tal i com recull la resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, les reserves de les 
places per a alumnes amb necessitats educatives específiques són vigents fins 
al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes 
les sol·licituds que afecten aquest alumnat. Si no són cobertes, aquestes places 
s’adjuntaran a les ofertes inicialment. 
 
L’oferta inicial de places es podrà modificar per adaptar-la a les dades que es 
desprenguin de la preinscripció. Si aquesta modificació es produeix es 
comunicarà i es farà pública pels mateixos mitjans que l’oferta inicial abans de 
la publicació de la llista d’admesos. 
 
SEGON.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  que 
es detallen a continuació: 
 
Criteris complementaris 
 

- Pel fet de formar part de família nombrosa, monoparental, per 
formar part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na menor 
de 3 anys. 

15 punts 

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que 
afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs. 

10 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors 
a càrrec de l’infant . 

10 punts 

- Per renda familiar inferior al doble del salari mínim 
interprofessional del darrer exercici fiscal liquidat 

10 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els 
progenitors o els tutors estiguin empadronats al municipi amb 
anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 

5 punts 

 
TERCER.-  Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es 
puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà 
a la que es demana en la resolució la resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, 
del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyament sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud 
de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es 
consideri a efectes de baremació. 



 

 
 

 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets 
de prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop 
iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent 
procés de preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat 
competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en 
relació amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Condició legal de família nombrosa, monoparental, part múltiple, i/o 
germà/ana menor de 3 anys. 
 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família 
monoparental vigent. 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
 
b) Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic. 
 
Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o 
certificat mèdic amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la 
demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o 
alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta 
el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi 
especifiqui de quina malaltia es tracta. 
 
c) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de 
l’infant. 
 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. 
En el cas dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer 
rebut d’autònoms i document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer 
constar el treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà 
aportar original i fotocòpia del conveni regulador a més de la documentació 
referida al paràgraf anterior. 
 
d) Per renda familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del 
darrer exercici fiscal liquidat. 
 
 S’entén per renda familiar la suma dels ingressos de tots els membres de la 
unitat familiar. La renda familiar no podrà superar el doble del salari mínim, 
concretament 1.290,6€/mensuals. S’haurà de presentar: el certificat de 
convivència municipal, la declaració/cions de renda del darrer exercici fiscal 
liquidat/o un certificat  
 



 

 
 

d’hisenda conforme s’està exempt de presentar declaració i document 
d’autorització a l’Ajuntament de Canet de Mar per efectuar comprovació 
administrativa de les dades fiscals que consten en l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. 
 
e) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors 
estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que 
conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant al 
padró municipal. 
 
QUART.- Aprovar el calendari i el procés de preinscripció i matriculació 
següent: 
 

Període de presentació de sol·licituds de 
preinscripció 

del 6 al 17 de maig 

Publicació de llistes baremades 27 de maig 
Reclamacions a les llistes baremades 28, 29 i 30 de maig 
Sorteig públic per determinar l’ordenació de 
sol·licituds, si és necessari 

30 de maig 

Publicació de les llistes finals d’admesos 5 de juny 
Període de matriculació De l’10 al 14 de juny

 
El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds  i finalitza 
amb la publicació de la relació d’alumnat admès. Qualsevol sol·licitud de 
preinscripció per al curs 2013-2014 presentada abans de l’inici d’aquest període 
té la consideració de nul·la. 
 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l’imprès 
que es troba a disposició de les persones sol·licitants a l’Escola Bressol 
Municipal El Palauet i es lliurarà en tots els casos una còpia segellada i datada 
que n’acrediti la presentació. 
 
CINQUÈ.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  
sol·licituds es farà el dia 30 de maig a les 16.00 de la tarda a l’Escola Bressol 
Municipal. 
 
SISÈ.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es 
regularà per la normativa vigent.  
 
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA 
INCENDIS FORESTALS ANY 2013 
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar 
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. 

 
Atès 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. 
 
Atès 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. 
 
Atès 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. 
 
Atès 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.  

 
Atès 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. 

 
Atès 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, la qual 
cosa justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de 
col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 
 
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 2013 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013; assistit 
per la Secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 
16.05.2012). 
 
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. 

 
VIII. 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 
2013. 
 
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 2013.. 

 
 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 104,50 € 
L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb una quantitat de 418,00 € 
L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta amb una quantitat de 294,50 € 
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar amb una quantitat de 133,00 € 
 
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 2013. 

 
 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 2013. 

 
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 i el material tècnic necessari per al desenvolupament de 
la campanya. Aquests es posaran a disposició del personal contractat a 
l'efecte. 

 
 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, i més concretament en els 
aspectes següents:  



 

 
 

 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 

 
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 de caràcter personal, i més concretament amb 
la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament 
del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets 
d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació 
vigent de protecció de dades de caràcter personal. 
 
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 31 d'octubre de 2013. 
 
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 2013 i determinar els compromisos necessaris que han de prendre els 
signants. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 104,50 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 22 17000 48901 del vigent pressupost ordinari (RC núm. 1974). 
 
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.-  CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER SANEJAR CUINA 
I BANY, TREURE HUMITATS I PINTAR FAÇANA DE COLOR TERRÓS A LA 
RIERA BUSCARONS, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. EAP, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a sanejar cuina i bany, treure humitats i pintar 
façana de color terrós a la Riera Buscarons, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en sanejar la cuina, el bany, treure humitats i pintar la 
façana de l’immoble situat a la Riera Buscarons, xx. 
Pel que fa al pintat de façana, s’especifica en un document adjunt que es 
mantindran els colors originals així com els mateixos materials, i que no es farà 
cap modificació que afecti a la  protecció de la façana. Es mantindran tots els 
esgrafiats. 
 

Consultades les Normes Subsidiàries de planejament vigents es constata 
que la finca esmentada es troba en sòl urbà i té l’aprofitament limitat pels 
paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades” subzona 1c “ carrers 
comercials”.  
 
Pel que fa a l’edifici existent, aquest es troba inclòs al catàleg del patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de protecció de  
Bé amb protecció urbanística especifica (BPUE), fitxa B 079. És objecte de 
protecció la façana, pel que fa a: 
- Composició en dos eixos verticals i geometria. 
- Posició dels sostres (s’admet una segona planta). 
- Forma i dimensions de les obertures. 
- Esgrafiats. 
- Barana de ferro forjat. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 
 
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. 
 Es respectaran en qualsevol cas tots els elements objecte de protecció de la 

façana, mantenint sempre les característiques originals. 
 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 11 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 10.04.2013, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a sanejar 
cuina i bany, treure humitats i pintar la façana de color terrós a la Riera 
Buscarons, xx, sol·licitada per la senyora EAP, 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.- 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 BPUE (fitxa B 079), 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 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 
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, sempre que s’incorpori un 
informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 
 

3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
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 per escrit 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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. EAP, per a sanejar cuina i bany, 
treure humitats i pintar façana de color terrós a la Riera Buscarons, xx, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 



 

 
 

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 

 Es respectaran en qualsevol cas tots els elements objecte de protecció 
de la façana, mantenint sempre les característiques originals. 

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 120 € (cent vint euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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 60.00.- € (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. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A  LA 
REPARACIÓ DE FISURES AL VOLADÍS DE LA COBERTA AMB TREBALL 
VERTICAL A L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER MIRAMAR, x. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris “La Rodalera”, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a la reparació de fisures al 
voladís de la coberta amb treball vertical a l’immoble situat al carrer Miramar, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reparar fissures al voladís de coberta amb treballs 
verticals a l’immoble situat al C/ Miramar, x “La Rodalera” 
 
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. 
 L’acabat del voladís serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o de 

la gama dels terrossos clars.  
 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 8 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 4.04.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació de fissures 
al voladís de la coberta amb treball vertical a l’immoble ubicat al carrer Miramar, 
x, sol·licitada per la Comunitat de propietaris de la finca, s’emet el següent 



 

 
 

 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. 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.  
 
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 signat conforme 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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 Comunitat de Propietaris “La 
Rodalera”, per a reparar les fissures al voladís de coberta amb treball vertical a 
l’immoble situat al C/Miramar, x, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 L’acabat del voladís serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc 

o de la gama dels terrossos clars. 
 En cas de muntar bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 280 € (dos-cents vuitanta euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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 140.-€ (cent quaranta 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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CANVIAR 
L’ENRAJOLAT DE LA CUINA AL CARRER STA. BÀRBARA, xxx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. GLJ, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a canviar l’enrajolat de la cuina al carrer Sta. 
Bàrbara, xxxx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar l’enrajolat de la cuina de l’habitatge situat al C/ 
Santa Bàrbara, xxx. 
 
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 8 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 



 

 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 4.04.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi d’enrajolat de la 
cuina al carrer Santa Bàrbara, 18, 1r 2a, sol·licitada per la senyora Gemma 
López Juvé, 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.  
 
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 signat conforme 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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. GLJ, per a canviar l’enrajolat de 
la cuina, al carrer Sta. Bàrbara, xxxx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les condicions següents: 
 

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

les condicions d’habitabilitat existents”. 
 
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 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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 60.00.- € (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. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER PAVIMENTAR I 
PINTAR EL LOCAL UBICAT AL CARRER SANT PERE, x. 
 
Vista la instància presentada per la  Sra. CPB, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a pavimentar i pintar el local ubicat al carrer Sant 
Pere, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pavimentar i pintar local al C/ Sant Pere, x. 
 
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. 
 En el cas que les obres a realitzar vagin destinades a l’exercici d’una 

activitat sotmesa a llicència, serà necessari, obtenir la concessió prèvia o 
simultània de la llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir la 
referent a obres. 

 Per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accés al local a 
qualsevol persona, d’acord amb la disposició addicional quarta  
“Accessibilitat” de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, caldrà adaptar l’accés al 
local amb una rampa, eliminant totalment els possibles desnivells existents 
a l’entrada.”.  



 

 
 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pavimentar i pintar local al C/ Sant Pere, x. 
 
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. 
 En el cas que les obres a realitzar vagin destinades a l’exercici d’una 

activitat sotmesa a llicència, serà necessari, obtenir la concessió prèvia o 
simultània de la llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir la 
referent a obres. 

 Per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accés al local a 
qualsevol persona, d’acord amb la disposició addicional quarta  
“Accessibilitat” de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, caldrà adaptar l’accés al 
local amb una rampa, eliminant totalment els possibles desnivells existents 
a l’entrada. “ 

 
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. CPB, per a pavimentar i pintar 
local al C/Sant Pere, x, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 En el cas que les obres a realitzar vagin destinades a l’exercici d’una 

activitat sotmesa a llicència, serà necessari, obtenir la concessió prèvia 
o simultània de la llicència d’activitat per tal de poder tramitar i concedir 
la referent a obres. 



 

 
 

 Per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accés al local a 
qualsevol persona, d’acord amb la disposició addicional quarta 
“Accessibilitat” de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i 
de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, caldrà adaptar 
l’accés al local amb una rampa, eliminant totalment els possibles 
desnivells existents a l’entrada. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 40 € (quaranta euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A 
L’ARRANJAMENT D’HUMITATS AL GARATGE SITUAT AL CARRER 
GENERALITAT, x. 
 
Vista la instància presentada per la  Sra. RRR, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament d’humitats al garatge situat al carrer 
Generalitat, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en arranjar humitats al garatge situat al carrer de la 
Generalitat, x. 
 
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.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 8 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 4.04.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a l’arranjament d’humitats 
al garatge ubicat al carrer Generalitat, x, sol·licitada per la senyora RRR, 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 signat conforme 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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. RRR, per a l’arranjament 
d’humitats al garatge situat al carrer de la Generalitat, x, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 32 € (trenta dos euros) i les taxes urbanístiques 
per import de 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A CANVIAR 
BANYERA PER PLAT DE DUTXA A LA RIERA GAVARRA, xxx. 
 
Vista la instància presentada per la  Sra. VDA, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a canviar banyera per plat de dutxa a la Riera 
Gavarra, xxxxx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 4 d’abril de 2013, 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 a l’habitatge situat a la 
Riera Gavarra,xxxx. 
 
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 8 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 4.04.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de banyera per 
plat de dutxa a la Riera Gavarra, xxxx, sol·licitada per la senyora VDA, 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 signat conforme 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic” 

 
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. VDA, per a canviar banyera per 
plat de dutxa a la Riera Gavarra, xxx., sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les condicions següents: 
 

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

les condicions d’habitabilitat existents. 
 
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 37.90 € (trenta set euros amb noranta 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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A OBRIR RASA 
A L’INTERIOR DE LA FINCA PER IMPERMEABILITZACIÓ FAÇANA A L’AV. 
MARESME, xx. 
 
Vista la instància presentada per la  Comunitat de Propietaris, en virtut de la 
qual sol·licita llicència d’obres menors per a obrir rasa a l’interior de la finca  per 
impermeabilització façana a l’avinguda Maresme, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 11 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la documentació complementària de referència es comprova que es 
tracta d’un escrit on es detallen les actuacions a realitzar al pati del immoble 
situat a l’Avinguda Maresme, 16, per tal d’impermeabilitzar la façana que dóna a 
la carretera N-II. També s’inclou dins del conjunt de les actuacions aixecar el 
paviment del pati, fer un nou paviment de formigó i arranjar les escales d’entrada 
al pati i les jardineres de tancament. 
 
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 3“blocs aïllats”, 
subzona 3b: “ordenació conjunta”.  
 
Per altra banda es comprova que l’esmentada finca es troba dins la zona 
d’afectació de la carretera N-II, que en aquest tram és travessia urbana.  
 

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 rasants i cotes de nivell del pati a refer ni les 

característiques de les jardineres que s’han de reparar. 
 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 

de la gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el material haurà de 
ser exprés per a exteriors.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
impermeabilització de la façana de l’edifici ubicat a l’Av. Maresme, xx, sol·licitada 
per la Comunitat de propietaris “La sirena perezosa”, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. 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.- Segons consta a l’informe tècnic, la construcció objecte de la llicència 
d’obres sol·licitada es troba dins la zona d’afectació de la carretera N-II. 
 
L’article 47.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres estableix que correspon als ajuntaments atorgar les 
autoritzacions d’usos i obres a les zones de servitud i d’afectació en els trams 
urbans i les travesseres. 
 
La finca on s’efectua l’obra es troba ubicada dins la travessera urbana del 
municipi, que abasta des del punt quilomètric 659 fins el 661, per la qual cosa no 
cal sol·licitar informe previ dels Serveis Territorials de Carreteres de la 
Generalitat. 
 
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. 
 



 

 
 

D’acord amb el croquis presentat, no s’ocuparà 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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 Comunitat de Propietaris de l’Av. 
Maresme, xx, per a la impermeabilització de façana a l’Av. Maresme, xx, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les rasants i cotes de nivell del pati a refer ni les 

característiques de les jardineres que s’han de reparar. 
 L’acabat de la façana serà coma mínim arrebossat i pintat de color blanc 

o de la gama dels terrossos clars. En cas de fer aplacats, el material 
haurà de ser exprés per a exteriors. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 596.20 € (cinc-cents noranta sis euros amb vint 
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 298.10 € (dos-cents noranta-vuit  euros amb deu cèntims d’euro) 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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’UN MUNTACÀRREGUES AL CARRER STMA. TRINITAT, 
x. 
 
Vista la instància presentada per la  Sra. BAC, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la instal.lació d’un muntacàrregues al carrer 
Stma. Trinitat, x. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’abril de 2013, 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 fer l’obra 
civil per a instal·lar un muntacàrregues al C/ Santíssima Trinitat, x. 
 
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 modificarà la volumetria de l’edificació existent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 12 d’abril de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 11.04.13, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
instal·lació d’un muntacàrregues al carrer Santíssima Trinitat, x, sol·licitada per la 
senyora BAC, 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 per escrit que no s’ocuparà 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, amb les condicions que 
consten a l’informe tècnic.” 

 
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. BAC, per a la instal.lació d’un 
muntacàrregues al carrer Stma. Trinitat, x, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les condicions següents: 
 

 No es modificarà la volumetria de l’edificació existent. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 194 € (vint euros) i les taxes urbanístiques per 
import de 116.33 € (cent setze euros amb trenta tres 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 97.-€ (noranta set 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.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL DIA 5 D’ABRIL DE 
2013 
 

Núm. Data Resum 

359 02/04/2013 Resolució sancionadora expedients trànsit 

360 02/04/2013 Designa advocats Recurs ordinari 95/2013 -4, interposat per SOREA

361 02/04/2013 Ampliació quiosc papereria riera Gavarra, xx 

362 02/04/2013 Autorització vitrines gelats quiosc plaça Universitat 

363 02/04/2013 Sol·licitud participació projectes per lluitar contra la crisis - Diputació 
de Barcelona 

364 02/04/2013 Autorització festival infantil a l'envelat Fanáticos del Ritmo 

365 02/04/2013 Autorització dinar envelat als Montoya 

366 03/04/2013 Despeses setmanals 

367 03/04/2013 Resolució recurs reposició carrer Sant Marc, xx 

368 03/04/2013 Modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit 

369 04/04/2013 Autorització terrassa estiu ca la Coloma 

370 04/04/2013 Autorització terrassa d'estiu Piccoloso 

371 04/04/2013 Baixa d'ofici 

372 04/04/2013 Baixa d'ofici 

373 04/04/2013 Baixa d'ofici 

374 04/04/2013 Baixa d'ofici 

375 04/04/2013 Baixa d'ofici 

376 04/04/2013 Baixa d'ofici 

377 04/04/2013 Anul·lació baixes d'ofici 

378 04/04/2013 Anul·lació baixa d'ofici 

379 04/04/2013 Canvi de designa RCA núm. 322/2012 S 

380 05/04/2013 Autorització terrassa estiu Racó d'en Xavi 

381 05/04/2013 Autorització terrassa estiu Pecados 

382 05/04/2013 Sol·licitud acció recull 

383 05/04/2013 Incoar expedient de baixa d'ofici de la botiga de telefonia mòbil de la 
riera Buscarons, xx 

 
15.- 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 20.35 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


