ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 18 DE JULIOL 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: 19.15 hores
Hora que acaba: 19.40 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental
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 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 10.07.13
2) Aprovació relació de despeses
3) Acceptació cofinançament FEDER eix 4 actuació “Recuperació de l’Odèon i
entorn com a recurs turístic”
4) Acceptació dels ajuts de la diputació de Barcelona per a la realització
d’accions en el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2013 del pla
“Xarxa de governs locals 2012-2015” i el catàleg sectorial “Recull d’activitats
de suport a l’activitat empresarial” de l’Àrea de desenvolupament econòmic
local”
5) Aprovació de cessió d’ús del local ubicat a la plaça Onze de Setembre, s/n a
l’entitat Unió de botiguers i comerciants de Canet de Mar

6) Concessió llicència d’obres per a la reforma i l’ampliació de la planta baixa
de l’habitatge unifamiliar ubicat a la R. Gavarra, xx
7) Concessió llicència d’obres per a la demolició d’un volum il·legal existent a
coberta i construcció d’edificació auxiliar al C/ Sant Marc, xx
8) Concessió llicència d’obres per a la legalització i canvi d’ús de magatzem a
habitatge unifamiliar C/ Mas Feliu, x cantonada amb C/ Rosselló, xx
9) Relació de decrets des del dia 1 fins al dia 5 de juliol de 2013
10) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 10.07.13
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local
ordinària del dia 10 de juliol 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 de juliol de 2013, de l’Ajuntament
per import de 136.076,01 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 1,06 €,
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 de juliol de 2013, per
import de 136.076,01 €, corresponent a la relació de la mateixa data.
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 18 de juliol de 2013, per
import de 1,06 €,corresponent a la relació de l’Organisme Autònom Radio
Canet.
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013.

3.- ACCEPTACIÓ COFINANÇAMENT FEDER
EIX 4 ACTUACIÓ
“RECUPERACIÓ DE L’ODÈON I ENTORN COM A RECURS TURÍSTIC”
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en el marc de la convocatòria regulada
per l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, modificada per l’Ordre GRI/35/2013,
de 17 de febrer, per la qual es van aprovar les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER,
per al període 2007-2013, i es convoca a termini de presentació de sol·licituds
per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost total
de 305.650,58 euros, i que porta per títol Recuperació de l’Odèon i entorn com
a recurs turístic.
Atès que d’acord amb la Resolució GRI/1418/2013, de data 18 de juny de 2013,
del director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 6408 de
02.07.2013, s’aprova aquesta operació en el marc del Programa Operatiu
FEDER 2007-2013 tram local, amb cofinançament FEDER de 152.825,29
euros, sobre una despesa subvencionable de 305.650,58 euros.
Atès que mitjançant ofici tramès pel director general d’Administració Local, Sr.
Jordi Souto i Andrés, es requereix aquest Ajuntament per tal que en el termini
de 60 dies s’accepti l’ajut concedit.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Acceptar l’assignació de cofinançament Feder de 152.825,29 euros,
respecte d’una despesa elegible de 305.650,58 euros, per a l’actuació
anomenada “Recuperació de l’Odèon i entorn com a recurs turístic”, atorgada
per resolució GRI/1418/2013, de data 18 de juny de 2013, del director general
d’Administració Local.
SEGON.- Comprometre’s a cofinançar l’esmentada actuació amb una aportació
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya de
20.000,00 euros, una aportació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya de 81.422,74 euros i una aportació local per un import
de 51.402,55 euros.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari per a l’execució del present acord.
4.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
LA REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL REGIM REGULADOR DEL
CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2012-2015” I EL CATALEG SECTORIAL “RECULL D’ACTIVITATS DE
SUPORT
A
L’ACTIVITAT
EMPRESARIAL”
DE
L’AREA
DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL”

Atès que el Servei de Teixit Productiu (STP) de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona té com a missió proveir i
apropar serveis i recursos adequats a les necessitats –presents i futures- dels
ens locals pel que fa a la dinamització dels seus teixits productius, i contribuir,
així, a configurar un territori més competitiu, sostenible i cohesionat.
Atès que l’STP posa a l’abast del personal tècnic dels serveis locals un conjunt
d’activitats per promoure la millora de la competitivitat de microempreses i
pimes i enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les iniciatives
empresarials. Així mateix, en aquests últims anys l’STP ha desenvolupat un
seguit d’activitats adreçades a acompanyar les empreses en el seu procés de
consolidació i creixement, activitats publicades des dins el “Recull d’activitats de
suport a l’activitat empresarial”.
Atès que El Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial té l’objectiu de
posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament,
formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la
planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.
Atès que mitjançant Decret 289/2013 de 15 de març de l’Alcaldia l’Ajuntament
de Canet de Mar va aprovar la sol·licitud de subvencions i ajuts en l’àmbit de de
polítiques locals de Desenvolupament Econòmic.
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha
notificat a aquest Ajuntament, en data 9 de juliol de 2013 la resolució de la
convocatòria d’acord amb la relació aprovada corresponent a aquest
ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de
Promoció Econòmica, Indústria, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona, en el marc
del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de
concertació i la convocatòria de l’any 2013:
Codi XGL

Actuació

Ajut atorgat

Bloc 1: SESSIONS D’ACOMPANYAMENT
13/Y/91443

Com crear la imatge del nostre comerç

450,00

13/Y/91444

Solucions de comunicació per emprenedors. Aprèn a
redactar textos persuasiu.

300,00

13/Y/91446

Mentre estàs a l’atur treballa amb les idees.

506,25

13/Y/91449

Emprendre amb èxit i orientats a mercat

506,25

Bloc 2: TALLER DE CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES
13/Y/91421

Com fer més rendible la meva empresa

1.080,00

13/Y/91447

Com fer màrqueting low cost. La sort i oportunitat de les

1.620,00

pimes i emprenedors: internet.
13/Y/91450

10 claus per vendre + al segle XXI

1.215,00

Bloc 3: TALLER AMB ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT
13/Y/91445

Gestionar el valor de l’empresa (RSE)

2.463,75

Bloc 4: SESSIONS INFORMATIVES SOBRE TEMES D’ACTUALITAT
13/Y/91448

La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i
la competitivitat.

364,50

TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA

8.505,75

SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2013.
TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
per fer efectius els presents acords.
5.- APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL UBICAT A LA
PLAÇA ONZE DE SETEMBRE, S/N DE CANET DE MAR A L’ENTITAT UNIÓ
DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR.
Atès que l’Ajuntament és propietari del local ubicat a la Plaça Onze de
Setembre, s/n de Canet de Mar. La naturalesa jurídica d’aquest local és de
domini públic, afectat a un servei públic i es troba inscrit a l’Inventari de béns de
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el número 40000093, Llibre A, Epígraf I.1,
Subepígraf I.1.B, Béns de domini públic – ús públic.
Atès que segons l’article 72 del reglament de patrimoni dels Ens locals, els
béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima
rendibilitat, no obstant això, els ens locals poden valorar motivacions de
prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i
esportives, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure
o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la
rendibilitat econòmica.
Atès que segons l’article 75 del reglament de patrimoni dels Ens locals, es
poden cedir en precari l’ús de béns patrimonials a entitats privades sense ànim
de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social,
sempre en benefici d’interessos de caràcter local.
Atès que l’article 13 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Canet de Mar es podrà cedir en precari l’ús dels seus locals i altres béns

patrimonials inscrits a l’inventari municipal de béns, per tal que siguin destinats
a seu socials o per al desenvolupament del seu objecte social.
Atès que l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar és una
entitat social de dret privat i sense ànim de lucre que ofereix una activitat
estable d’interès públic i per tant socialment interessant per a la població,
legalment inscrita en el Registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament de Canet de
Mar amb el número d’ordre: 15. La seva finalitat es desenvolupa en benefici
d’interessos de caràcter general per a la població, les quals són
convenientment valorades pels usuaris dels serveis que ofereix i àdhuc pel
propi Ajuntament.
Atès que l’Entitat per al desenvolupament de les seves activitats necessita
disposar d’un local/seu social i que ha manifestat el seu interès en utilitzar el
local situat a la Plaça Onze de Setembre, s/n de Canet de Mar.
Atès que l’Ajuntament disposa d’un conveni per a la cessió d’ús de locals per a
les entitats veïnals, el text del qual per al cas que ens ocupa és el següent:
“CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL UBICAT A LA PLAÇA DE L’ONZE
DE SETEMBRE, S/N DE CANET DE MAR A L’ENTITAT UNIÓ DE BOTIGUERS
I COMERCIANTS DE CANET DE MAR.
Canet de Mar, a ___ de juliol de 2013
ES REUNEIXEN
D’una part el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, proveït del DNI núm. xxxxxxx, Alcalde
President de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit de la Sra. Núria Mompel i
Tusell, secretària de la Corporació, que dóna fe de l’acte.
De l’altra, RCR, major d’edat, veí de Canet de Mar, amb domicili al carrer
Montseny x, codi postal: 08360 de la població de Canet de Mar i DNI núm. x.
Actua com a President de l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de
Mar, domiciliada a Canet de Mar, al carrer Plaça Onze de Setembre, s/n, amb
CIF G-58293853, i inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de
Catalunya, amb núm. 7.283, d’ara endavant anomenada l’Entitat.
I MANIFESTEN
1. L’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar és una entitat social
de dret privat i sense ànim de lucre que ofereix una activitat estable d’interès
públic i per tant socialment interessant per a la població, legalment inscrita en el
Registre d’entitats veïnals de l’Ajuntament de Canet de Mar. La seva finalitat es
desenvolupa en benefici d’interessos de caràcter general per a la població, les
quals són convenientment valorades pels usuaris dels serveis que ofereix i àdhuc
pel propi Ajuntament.
2. Que l’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar té com a
objectius i finalitats principals, entre altres la promoció del teixit comercial de
Canet de Mar i dels seus botiguers, així com la col·laboració amb les diferents

administracions públiques per a la realització d’activitats de caire lúdic
relacionades amb la promoció del comerç local.
3. Que l’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar no resta en
relació de dependència respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, que no
dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de l’al·ludida
entitat dimanen.
4. L’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar no és un servei
públic que presti la municipalitat, sinó una activitat privada que redunda en
benefici dels interessos generals de la població, la qual, en conseqüència, és
susceptible d’ésser beneficiària de les subvencions que anualment concedeix
l’Ajuntament de Canet de Mar a aquestes entitats, d’acord amb la corresponent
ordenança i convocatòria; per això, el seu objecte s’ha d’entendre inclòs en
l’objecte de l’al·ludida norma que regula l’atorgament de subvencions dels àmbits
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o
qualsevol altre anàleg, per l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb la
definició que en fa l’article 2, de l’esmentada ordenança.
5. Que l’Ajuntament ostenta competències en matèria d’activitats i instal·lacions
(art. 63 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya) i, en conseqüència, també és
competent per a la promoció de les entitats d’àmbit social a nivell municipal.
6. Que l’Ajuntament és propietari del local ubicat a la Plaça Onze de Setembre,
s/n de Canet de Mar. La naturalesa jurídica d’aquest local és de domini públic,
afectat a un servei públic i es troba inscrit a l’Inventari de béns de l’Ajuntament de
Canet de Mar, amb el número 40000093, Llibre A, Epígraf I.1, Subepígraf I.1.B,
Béns de domini públic – ús públic.
7. Que l’Entitat per al desenvolupament de les seves activitats necessita disposar
d’un local/seu social i que ha manifestat el seu interès en utilitzar el despatx i el
traster assenyalats amb el núm. 1 en el plànol que s’adjunta de la unitat
constructiva de l’immoble que es desenvolupa en planta baixa a la part inferior de
la perllongació dels carrers Mas Muní i Rafael Campalans, amb accés des de la
Plaça Onze de Setembre. A més a més, l’entitat tindrà accés i podrà disposar
dels espais comuns assenyalats com a àrea comú 1, àrea comú 2 i serveis;
aquest accés serà compartit amb una altra entitat a la que es cedeix el despatx
assenyalat amb el núm. 2 en el plànol.
8. Que l’Ajuntament reconeix i valora les activitats que realitza l’Entitat en benefici
de la vila de Canet de Mar, tenint en compte les seves finalitats, entre altres, la
promoció del teixit comercial de Canet de Mar i dels seus botiguers, així com la
col·laboració amb les diferents administracions públiques per a la realització
d’activitats de caire lúdic relacionades amb la promoció del comerç local. En
consideració d’aquest reconeixement convé amb l’Entitat la possibilitat de cedir,
en exclusiva, el local propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar, situat a la Plaça
Onze de Setembre, s/n, en els termes de l’article 218.4 del TRLMRLC i l’article
75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, per ser destinat a seu social.
9.- En base als antecedents referenciats, ambdues parts s’obliguen, en el marc
del present conveni de col·laboració, d’acord amb els pactes següents, que

complementaran la subvenció dinerària que l’Ajuntament de Canet de Mar acabi
concedint-li en base a l’ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions als
àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic,
festiu o qualsevol altre anàleg i ambdues parts, reconeixent-se mútuament
capacitat i representativitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de
col·laboració i amb la finalitat de formalitzar-lo, acorden:
PACTES
Primer.- Objecte, naturalesa i rendiment social.
1. És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús en precari de la construcció
denominada Plaça Onze de Setembre, local, inscrita a l’Inventari Municipal
de béns de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el número 40000093, Llibre
A, Epígraf I.1, Subepígraf I.1.B, Béns de domini públic – Ús públic. La
present cessió d’ús a precari es fa a l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants
de Canet de Mar, que ocuparà la construcció per a desenvolupa-hi la seva
activitat de seu social i local de reunions, així com a magatzem de material.
Com sigui que el bé que es cedeix en ús, en base al present conveni, té la
naturalesa jurídica de bé de domini públic afectat a un servei públic i que la
present cessió constitueix un ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini, la mateixa revesteix la forma de llicència
d’ocupació temporal, que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, sense dret a
indemnització, podent-se obviar els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència en la seva concessió, per no concórrer una pluralitat de
sol·licitants.
2. L’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar no podrà canviar
el destí de l’espai cedit en precari, ni utilitzar-lo per a usos diferents dels
expressats, ni tampoc arrendar, traspassar ni cedir a tercers, ni tan sols
temporalment ni a títol de precari, tot o part de l’espai cedit en precari.
3. L’espai cedit és de 53.78 m2, i consta de despatx amb 11 m2 i traster de 4,06
m2 de superfície útil, així com un espai comú de pas de 16,66 m2 més
2,12m2; un altre espai comú assenyalat com a Sala de 17,02 m2 i dels
serveis, assenyalat com a Asil de 2,92 m2 de superfície útil (s’adjunta
plànol).
4. El present conveni de col·laboració resta exclòs de la Llei de contractes del
sector públic pel seu article 4.1.d) i valora prioritàriament motivacions de
prestació de serveis i activitats de servei públic que, al fer prevaler un
rendiment social per damunt de la rendibilitat econòmica, justifiquen
l’absència d’una contraprestació onerosa per part de l’Entitat Unió de
Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, que ostentarà la condició de
precarista. En els mateixos termes, les contractacions amb les companyies
dels subministraments continus d’aigua i electricitat, aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
Segon.- Obligacions de l’Entitat
Durant la vigència d’aquest conveni es consideraran obligacions de l’Entitat les
següents:

a) Utilitzar les instal·lacions única i exclusivament per a la seves finalitats socials i
fer-ne sempre un bon ús.
b) Netejar el local social cedit, així com les dependències comuns previ pacte
sobre els torns i dies de neteja amb la resta d’entitats que gaudeixin de l’edifici.
c) Fer-se càrrec del petit manteniment del local cedit, així com de les
dependències comuns previ pacte sobre el repartiment de les despeses
derivades entre les entitats que gaudeixen de l’edifici.
d) Fer-se càrrec de les reparacions dels desperfectes, de qualsevol tipus,
ocasionats per la mala utilització de les instal·lacions.
e) En cas d’emmagatzematge de material propi, en cap cas aquest podrà ser de
caràcter perillós, explosiu, amb risc pel medi ambient o de caràcter prohibit.
f) L’Entitat no podrà realitzar obres, canvis estructurals o de decoració, sense
prèvia autorització per part de l’Ajuntament.
Tercer.- Prerrogatives de l’Ajuntament
Durant la vigència d’aquest conveni l’Ajuntament:
a) Disposarà de les instal·lacions, si concorre d’alguna causa justificada d’interès
públic, en quin cas procurarà notificar-ho a l’Entitat amb la màxima antelació
possible.
b) Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació, en qualsevol dia i a qualsevol
hora.
c) Es farà càrrec de les despeses de llum, calefacció i manteniment de les
instal·lacions generals que puguin generar aquesta cessió d’ús. Sempre i quan
no es detecti un augment injustificat de les despeses de llum i calefacció fruït
d’un mal ús, en quin cas serà l’Entitat causant d’aquesta, la que assumirà el cost
econòmic d’aquest increment.
Quart.- Reversió del bé cedit a favor de l’Ajuntament
En cas de dissolució o inactivitat de l’Entitat els materials i el local cedit revertiran
a favor de l’Ajuntament, sense que això origini cap dret d’indemnització a favor de
l’Entitat.
Així mateix, es fa constar que la cessió del local origina una possessió precària
per part de l’Entitat, revocable en qualsevol moment, per motius d’interès públic i
sense dret a percebre cap tipus d’indemnització.
Cinquè.- Claus d’accés a les instal·lacions
L’Ajuntament lliura dues còpies de les claus necessàries per a accedir al local
cedit ubicat al carrer Plaça Onze de Setembre, s/n, propietat de l’Ajuntament de
Canet de Mar.

L’entitat comunicarà a l’Ajuntament per escrit, mitjançant el Registre General
d’Entrada, i en un termini màxim de quinze dies de la signatura d’aquest
document, el nom, número de DNI, adreça postal i electrònica i telèfon de
contacte de les persones responsables d’aquestes dues còpies de les claus
d’accés.
L’Entitat no podrà fer còpies de les claus lliurades.
En el supòsit de pèrdua o mal funcionament de les còpies aquest fet haurà de ser
comunicat a l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament, per tal de
prendre les mesures necessàries pel restabliment de la normalitat.
Sisè.- Responsabilitat dels danys
L’Entitat i els seus usuaris seran els responsables exclusius, amb total indemnitat
per part de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la
utilització del local cedit. A aquest efecte, l’Entitat haurà de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil, per un import suficient, rebut de la qual
haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini de vint dies a comptar des de la
signatura d’aquest conveni.
L’Ajuntament té contractada una pòlissa d’assegurances que cobreix el
“continent” de l’edifici. Amb el propòsit de protegir el seu “contingut”, l’Ajuntament
recomana a l’Entitat beneficiària de la cessió la contractació d’una pòlissa per tal
d’assegurar la cobertura dels béns i materials que tinguin dipositats en l’interior
del local, en cas de robatori o altres inclemències.
Setè.- Vigència
La durada d’aquest conveni s’estableix en un any a comptar des de la data de la
seva signatura. Aquest termini s’entendrà automàticament prorrogat per
anualitats successives, sense necessitat d’adopció d’un nou acord, si cap de les
parts no comunica a l’altre, per escrit, i amb una antelació mínima de tres mesos,
la seva intenció de no prorrogar-lo.
Aquest conveni té naturalesa administrativa de forma que l’Ajuntament es reserva
el dret d’interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre’l.
Totes les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació del mateix s’hauran de
resoldre per via administrativa i posteriorment, si s’escau, per via Contenciós Administrativa.
Vuitè.- Extinció.
1. El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb el
requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, i també per la devolució
d’aquest per part del precarista.
2. A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni s’extingirà per les
causes següents:
a) per greu incompliment de les seves condicions. Es considerarà
incompliment greu, entre d’altres, la no destinació de l’espai cedit a les
activitats concretes per a les que es fa la cessió.

b) per resolució unilateral acordada per l’Ajuntament de Canet de Mar,
establint-se una reserva explícita per a la resolució, sense dret a
indemnització, sempre que es produís algun dels supòsits següents:
- per raons d’interès públic.
- per canvi en la qualificació jurídica o destinació del bé.
- per adopció de nous criteris d’apreciació de d’interès públic.
- per la disponibilitat d’espais més adients o específics.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en
l’encapçalament”.

Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta
de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica, Indústria, Comerç,
Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’entitat UNIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR per a la cessió del local
ubicat a la Plaça Onze de Setembre, s/n.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tots els documents que es derivin
d’aquest acord.
6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR UBICAT A LA RIERA
GAVARRA, xx.
Vista la instància presentada per la senyora CLF, en nom i representació d’ella
mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma i
ampliació planta baixa de l’habitatge unifamiliar ubicat a la Riera Gavarra
número xx.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 10 de juliol de 2013, el contingut
del qual és:
“Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’un projecte
executiu per a l’ampliació i reforma de la planta baixa d’un habitatge unifamiliar
existent.
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents es constata que la
finca es troba inclosa a la zona 1 “carrers de cases alineades” subzona 1c
“carrers comercials”. El projecte presentat amplia la zona de sala d’estar
menjador i modifica l’espai de cuina així com la cambra higiènica d’aquesta
planta baixa sense reduir les condicions mínimes d’habitabilitat en habitatges
existents.
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació aportada”.

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de juliol d’enguany,
el contingut del qual és:

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la
documentació presentades en data 27.06.2013, per la senyora CLF per tal
d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma i ampliació de planta
baixa de l’habitatge unifamiliar ubicat a la Riera Gavarra, xx, de Canet de Mar,
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte JCRQ, s’emet
el següent
INFORME
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable 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.
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta
municipal en data 10.07.13.
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors
urbanístics en risc i per residus de la construcció, consta acreditat que s’ha
efectuat ambdós dipòsits.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió 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 llicència d’obres a la senyora CLF, per a la reforma i
ampliació habitatge unifamiliar ubicada a la Riera Gavarra número x d’acord al
projecte bàsic i executiu de l’arquitecte JCRQ, sense perjudici de tercers i salvat
el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta
de Govern Local de data 13 de setembre de 2007.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de quatre-cents vint-i-tres euros amb seixanta-set
cèntims (423,67 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trentatres euros amb noranta cèntims (333,90 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en
concepte de valors urbanístics en risc per import de dos-cents onze euros amb
vuitanta-quatre cèntims (211,84 €) i dels residus de construcció per import de
tres-cents quaranta euros (340,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el
moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver
dipositats els residus en un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa les ordenances
fiscals vigents.
7.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ D’UN VOLUM
IL.LEGAL EXISTENT A COBERTA I CONSTRUCCIO D’EDIFICACIO
AUXILIAR AL CARRER SANT MARC NÚMERO xx.
Vista la instància presentada pel senyor NCG, en nom i representació d’ell
mateix, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la demolició d’un
volum il.legal existent a coberta i construcció d’edificació auxiliar al carrer
Sreforma i ampliació planta baixa de l’habitatge unifamiliar ubicat a la Riera
Gavarra número xx.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 de juliol de 2013, el contingut
del qual és:
“Revisada la documentació de referència es constata que correspon al projecte
bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut per a la demolició d’un volum il·legal
existent a coberta i la nova construcció d’aquest seguint allò que estableix la
normativa municipal.

Consultades, per altra banda, les Normes Subsidiàries de Planejament vigents,
es constata que l’edificació està inclosa a la zona 2 “ordenacions en banda”,
subzona 2a “ordenacions amb pati”. La proposta per a la nova edificació s’ajusta
a l’alçada màxima establerta per aquesta normativa, que correspon a 10,00m,
mesurats verticalment al punt mig de la façana entre la rasant del carrer i la
intersecció amb la cara superior del forjat. Al plànol aportat núm. 3 sembla que la
mesura de l’alçada reguladora màxima s’estableix des de la cara inferior dels
panells de suport de la teula àrab. Conseqüentment, s’informa favorablement la
documentació aportada, sempre i quant, es respecti la normativa en quant a
l’amidament de l’alçada reguladora màxima des de la cara superior de tots els
elements resistents (inclosos els panells sandwich de suport). Així mateix, s’ha
de tenir en compte que els baixants de recollida d’aigua pluvial han de quedar
integrats a la façana, pel que hauran de tenir un tractament de color igual a la
resta.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 4 de juliol d’enguany, el
contingut del qual és:
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la
documentació presentades en data 20.05.2013 (registre núm. 2347), pel senyor
NCG per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la demolició d’un
volum il·legal existent a coberta i construcció d’edificació auxiliar al carrer Sant
Marc, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per
l’arquitecte FBA, s’emet el següent
INFORME
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la part interessada, a requeriment d’aquesta Administració, arran de
la incoació, en virtut del Decret núm. 85/2013, de 21 de gener, de l’Alcaldia,
d’expedient de protecció de la legalitat urbanística per la construcció d’un volum
d’alumini i vidre, ocupant la pràctica totalitat del terrat de la segona planta i
sobrepassant l’alçada reguladora màxima de 10m que estableixen les Normes
Subsidiàries de Planejament.
La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable 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.
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a què
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta
municipal en data 03.07.13.

Quart.- No consta acreditat a l’expedient que s’hagin liquidat els imports
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors
urbanístics en risc i per residus de la construcció, també caldrà efectuar-ne el
dipòsit.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, si bé caldrà practicar les liquidacions
corresponents abans de retirar la llicència, de la qual es farà arribar, internament,
còpia al Departament de Disciplina Urbanística, per al seu coneixement”.

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics.
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament
de Canet de Mar.
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta
junta de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al senyor NCG per a la demolició d’un
volum il.legal existent a coberta i construcció d’edificació auxiliar al carrer Sant
Marc número xx d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte FBA, sense
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística
municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de
2007.
SEGON.- Abans de l’entrega de la llicència d’obres haurà d’abonar la liquidació
provisional en concepte de l’impost sobre construccions per un import de cinccents vint-i-quatre euros amb noranta-tres cèntims (524,93 €) i per taxes
urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-tres euros amb noranta-nou
cèntims (333,99 €).
TERCER.- S’haurà de dipositar prèviament les fiances en concepte de valors
urbanístics en risc per import de dos-cents seixanta-dos euros amb seixantacinc cèntims (262,65 €) i dels residus de construcció per import de cent
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els
residus en un gestor autoritzat.

QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa les ordenances fiscals vigents.
CINQUÈ.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, s’haurà de
tenir present respectar la normativa en quant a l’amidament de l’alçada
reguladora màxima des de la cara superior de tots els elements resistents
(inclosos els panells sanwich de suport). Així mateix, s’ha de tenir en compte
que els baixants de recolllida d’aigua pluvial han de quedar integrats a la
façana, pel que haurà de tenir un tractament de color igual a la resta.
8.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA LEGALITZACIÓ I CANVI
D’ÚS DE MAGATZEM A HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER MAS
FELIU NÚMERO x CANTONADA AMB CARRER ROSSELLO NÚMERO xx.
Vista la instància presentada pel senyor JBD per a la legalització i canvi d’ús de
magatzem a habitatge unifamiliar al carrer Mas Feliu número x, cantonada
carrer Rosselló número xx, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la
legalització i canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar al carrer Mas Feliu
número x cantonada amb carrer Rosselló número xx.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 10 de juliol de 2013, el contingut
del qual és:
“Revisada la documentació de referència es constata que s’aporta la següent
documentació complementaria:
-

Fitxa d’adopció de criteris ambientals

-

Fitxa DB HR Protecció contra el soroll

-

Fitxa DB SI seguretat en cas d’Incendi

-

Estat d’Amidaments

-

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

-

Assumeix d’obra

Pel que fa al compliment del decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es
regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat, es justifica la col·locació d’un equip de rentat de roba a la cuina i,
en referència a l’accés practicable, un cop realitzada la consulta corresponent a
aquest punt als tècnic de l’agència de l’habitatge, es posa de manifest que el
criteri d’interpretació establert pel departament entén com accés practicable la
porta d’entrada i mai l’exterior de l’habitatge (l’itinerari practicable fins a l’accés
únicament es exigible en cas d’edifici plurifamiliar).
Conseqüentment, s’informa favorablement la sol·licitud presentada.”

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 11 de juliol d’enguany,
el contingut del qual és:

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la
documentació presentades en dates 25.03.2013 (registre núm. 1346) i 4.07.2013
(registre núm. 3129), pel senyor JBD per tal d’obtenir llicència municipal d’obres
majors per a la legalització i canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar al
carrer Mas Feliu,x, cantonada amb Rosselló, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el
projecte d’execució, visat núm: 2013001553, d’11.03.2013, redactat per
l’arquitecte FBA, s’emet el següent
INFORME
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a
sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en
l’article 70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa
aplicable 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.
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta
municipal en data 10.07.13.
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors
urbanístics en risc i per residus de la construcció, consta acreditat que s’ha
efectuat ambdós dipòsits.
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres.
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió 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 llicència d’obres al senyor JBD per a la legalització i canvi
d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar al carrer Mas Feliu número x,
cantonada amb carrer Rosselló número xx, d’acord amb el projecte tècnic de
l’arquitecte FBD, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta
llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència
urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de
setembre de 2007.
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre
construccions per un import de cent vui9tanta euros amb divuit cèntims (180,18
€) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents setanta-dos euros amb
quaranta-set cèntims (372,47 €).
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en
concepte de valors urbanístics en risc per import de noranta euros amb nou
cèntims (90,09 €) i dels residus de construcció per import de cent cinquanta
euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de
la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en
un gestor autoritzat.
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de
les obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposa les ordenances
fiscals vigents.
9.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 25 FINS AL DIA 28 DE JUNY DE
2013
Núm.
Data
Resum
737 01/07/2013 Incoar expedient sancionador ordenança animals Sr. M.F.A.
738 01/07/2013 Balls d'estiu dels "Amics del Ball" a la Plaça Universitat
739 01/07/2013 Sobreseïment exp. Civisme de D. Ch.
740 01/07/2013 Sobreseïment exp. Sancionador civisme de M.S.
741 01/07/2013 Sobreseïment exp. Sancionador Civisme de P. G
742 01/07/2013 Manament de despeses a justificar, despeses diverses festes
743 01/07/2013 Autorització correfoc

Núm.
Data
Resum
744 02/07/2013 Transmissió plaça aparcament
745 02/07/2013 Unió parella estable
746 02/07/2013 Advertiment multes coercitives Restauració c/ Mar, xx
747 02/07/2013 despeses setmanals
748 02/07/2013 Autorització festa bar Knet
749 02/07/2013 Autorització festes al bar kiosc plaça universitat
750 03/07/2013 Modificació pressupost mitjançant transferències de crèdit
751 03/07/2013 Aprovació manament a justificat
752 03/07/2013 Adhesió a la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, any 2013
753 03/07/2013 Bestreta A.M.E
754 03/07/2013 Resolució al·legacions a la incoació del procediment de restauració
Drassanes del Pla 323, Caravanes
755 03/07/2013 Pagament, premi 25 anys Sr. E.C.M
756 03/07/2013 Pagament premi 25 anys, Sra. C.E.F.
757 04/07/2013 Assabentat venda motos, c/ Mar, x
758 04/07/2013 Assabentat centre estètica c/ Font, x
759 04/07/2013 Canvi de nom d'una botiga de venda detall articles cuina R.
Buscarons, xx
760 04/07/2013 Assabentat del comerç de roba i complements R. Buscarons, xx
761 04/07/2013 Aprovació premi 25 anys Sra. N.G.LL
762 04/07/2013 Requeriments concessionari quiosc plaça Universitat cessament ús
restaurant.
763 04/07/2013 Anul·lació baixa d'ofici
764 04/07/2013 Denegació concert restaurant Cub d'en Nico
765 04/07/2013 Autorització concert al Racó d'en Xavi
766 04/07/2013 Autorització festa Càmping el Carro
767 04/07/2013 Autorització vàries festes a Càmping Victòria
768 04/07/2013 Autorització ús masoveria Cop de Rock
769 05/07/2013 Terrassa estiu casa Roura
770 05/07/2013 Autorització ús gimnàs institut a l'Associació Islàmica

10.- PRECS I PREGUNTES
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses
d’índole i problemàtica municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.40
hores de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària

L’alcaldessa accidental

Núria Mompel Tusell

Cati Forcano Isern

