
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 26 DE SETEMBRE 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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 19.40 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal.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 19.09.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació serveis extraordinaris mes de setembre 
4) Aprovació conveni amb la Diputació de Barcelona per al curs de preparació 

per a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau 
mitjà 

5) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA pera la 
instal·lació d’una canonada de gas al rial dels Oms, xx, (habitatges 
dotacionals) 

6) Concessió llicència obres menors per reparació de claveguera exterior de 
safareig i reparació interior habitatge, ronda Sant Jordi, xx 

7) Concessió de llicència obres menors per reformar cuina i bany C/ Alba, xx 



 

 
 
 

8) Concessió llicència obres menors per reformar cuina C/ Ravalet, xx 
9) Concessió llicència obres menors per pintar façana C/ Vall, xx 
10) Concessió llicència obres menors per canviar bany Av. Maresme, xx 
11) Relació de decrets des del dia 9 fins al dia 13 de setembre de 2013 
12) Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 19.09.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 19 de setembre 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 sen’acordal’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 26 de setembre de 2013, de l’Ajuntament  
per import de 134.350,95 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la 
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 3.219,62 €, 
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 26 de setembre de 2013, per 
import de 134.350,95 €, corresponent a la relació F/2013/29 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 26 de setembre de 2013, per 
import de 3.219,62 €,corresponent a la relació F/2013/6 de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet, de la mateixa data. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   D’AGOST AL 15 DE SETEMBRE DE 2013 
 



 

 
 
 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 d’agost al 15 de setembre de 
2013. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2013, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-Remunerar fins a la quantitat de tres mil tres-cents quaranta-set 
euros amb noranta-dos cèntims (3.347,92 €) els serveis extraordinaris  
efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període 
comprès entre el  15 d’agost al 15 de setembre de 2013, segons relació 
detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.-Remunerar fins a la quantitat de dos mil trenta-vuit euros amb 
cinquanta-nou cèntims (2038,59 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia i fins a la quantitat de cinquanta-dos euros amb 
seixanta cèntims (52,60 €) els serveis nocturns efectuats pel personal de la 
brigada i festes, durant  el mes de setembre de 2013  
 
TERCER.-Remunerar fins a la quantitat set-cents vint euros (720 €) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de setembre de 2013.  
 



 

 
 
 

QUART.-Remunerar fins a la quantitat de cent trenta-vuit euros amb cinquanta-
ú cèntims (138,51 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de setembre de 
2013.  
 
CINQUÈ.-Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vint-i-nou euros amb cinc 
cèntims (329,05 €) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball 
als agents de la Policia Local durant el mes de setembre de 2013.  
 
SISÈ.-Remunerar fins a la quantitat de quatre –cents quaranta-cinc euros amb 
setanta-sis cèntims (445,76 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents 
de la Policia Local, durant el mes de setembre de 2013. 
 
SETÈ.-Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2013. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 
aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació 
de les actuacions i dels recursos del Pla.  
 
Atès que en el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajut econòmic per a l’actuació Curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
Atès que aquesta sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament 
mitjançant conveni específic el text del qual va ser aprovat per Decret de la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de data 3 de setembre de 2013, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 

Codi XGL 13/Y/95830 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF xxxxx 

Actuació Curs de Preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 



 

 
 
 

Tipus de recurs  No catalogat 

Classe de recurs  No catalogada 

Aportació de la Diputació 7.500,00 € 

Cost total  10.310,00 €  

Àmbit de concertació Àmbit de Garantia de la prestació adequada de 
serveis públics locals 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Educació 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vicepresidenta segona i 
Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Mercè Conesa i Pagès,  
i facultada d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple,  aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 
14/2/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/2/2013; assistida pel secretari 
delegat, Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al 
BOPB de data 16/5/2012. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. representat per l’Alcalde, Jesús Marín i 
Hernàndez, assistit per la secretària de l’ens, Núria Mompel i Tusell, degudament 
autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha 
aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 
8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las 
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.  
 

II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Canet de Mar ha 
sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en ajut econòmic per a l’actuació Curs de preparació per a 
les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau 
Mitjà. 

 
III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant 

conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret de la 
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de data 3 de setembre de 2013.  

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena 

capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà 
pels següents 

PACTES 
 



 

 
 
 

1. Objecte del conveni 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries en relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 

Àmbit de concertació Àmbit de Garantia de la prestació adequada de serveis 
públics locals 

 
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, 
organització i en dur a terme un curs de preparació per a les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Formació professional de Grau Mitjà per tal de donar majors 
oportunitats a les persones que volen presentar-se a les proves d’accés a 
aquesta formació. 
 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 
l’ens destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en 
la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva.  
 
2. Obligacions de les parts 
 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
 Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Tipus de recurs Classe de recurs Aportació de la 
Diputació 

Cost total  Aplicació 
pressupostària  

Ajut econòmic No catalogada 7.500 € 10.310 € G/40300/322A0/46282  
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de 
Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació prestarà suport i acompanyament tècnic 
en l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
 Per part de l’ens destinatari 
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.  
b) El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 330 hores, 
desenvolupant-se entre el mesos d’octubre de 2013 i abril de 2014. El nombre de 
persones beneficiàries serà d’un màxim de 35 per ens. La seva edat haurà de ser 
de 17 anys complerts o que es compleixin durant l’any de realització de la prova. 
Les persones participants en aquestes accions formatives hauran d’haver acabat 
la seva formació bàsica en el Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació. 



 

 
 
 

c) En cas que l’Ajuntament deCanet de Mar vulgui establir un preu públic a 
abonar per les persones que vulguin participar en aquest curs, en cap cas podrà 
excedir de 50 €. Haurà de fer públic aquest preu donant publicitat a les 
bonificacions a les que es poden acollir aquelles persones que per la seva 
situació personal o familiar no puguin abonar aquest import.    
d) La participació en reunions de seguiment del projecte (setembre 2013, 
novembre 2013, gener 2014 i març 2014) i a la presentació d’un breu informe de 
seguiment en cada una de les reunions, en el cas de ser sol·licitat per la 
coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 
e) La participació en una reunió d’avaluació (maig-juny 2014) i a la presentació 
d’un informe d’avaluació de l’acció formativa, previ enviament d’esquema per la 
coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona. 
f) A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures els 
materials didàctics i metodologies emprades en el desenvolupament de l’acció 
formativa. 
g) A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.810,00€. 
 
3. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la 
seva vigència fins el 30 d’abril de 2014. 
 
4. Condicions de cofinançament de l’actuació  
 
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 10.310,00€, dels quals 
l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a aportar la quantitat de 2.810,00€ i 
l’import restant es correspon amb l’ajut objecte d’aquest conveni. 
 
5. Execució i justificació  
 
5.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de 
l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 d’abril de 
2014.  
 
5.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització 
del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les 
actuacions objecte d’ajut. 

 
5.3. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari 
presenti la documentació relativa al tràmit C400 “Justificació de despeses", 
disponible a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona 

 
5.4. La despesa elegible serà la corresponent  als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris. 

 
5.5. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les 
desviacions que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan 
el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior 
al 75 per cent respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre 
gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de 
l’ajut o la reducció a la baixa.  

 



 

 
 
 

5.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert, a excepció de les declarades plurianuals. 

 
5.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la 
Diputació es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui 
presentar de nou la justificació. 

 
5.8. En cas que el total d’aportacions superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputacióquedarà ajustat a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
5.9. Es podran justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades.  
 
6. Pagament  
 
6.1.  S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció 
atorgada, és a dir, set mil cinc-cents euros (7.500,00 €) que es farà efectiu un cop 
signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se d’unes mesures adreçades a 
lluitar contra la crisi, i per tal que els ens puguin endegar aquestes en el termini 
més  breu possible, s’estima necessari l’avançament de la subvenció.  
 
6.2. En el cas d’haver participat l’any 2012 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit 
indispensable haver justificat la subvenció atorgada corresponent. 
 
7. Identificació i senyalització 
 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la 
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles 
a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
8. Modificacions 
 
8.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació 
previstos, l’ens destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 
 
8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un 
canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per 
tal que quedi recollida en el clausulat.  

 
8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) 
de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la 
finalització del període d’execució. 

 



 

 
 
 

8.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex 
del conveni, formant part integrant del mateix. 
 
9. Incompliment 
 
9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
9.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
10. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
 
11. Marc normatiu 
 
11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol 
general    del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del 
present conveni. 
 
11.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic La resta de la normativa concordant 
relativa a l’assistència i la  cooperació local i, amb caràcter supletori, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
12. Jurisdicció competent 
 



 

 
 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
13. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la 
subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
14. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
 
15. Protecció de dades 
 
15.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a 
la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les 
disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les 
previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers sempre que ostentin la 
condició de Responsables dels fitxers de les dades personals a tractar en el 
decurs dels treballs. 
 
15.2. L’ens destinatari autoritza a la Diputació de Barcelona, com a 
encarregada del tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells 
tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització 
de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, 
per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei 
objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització 
del contracte formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades 
a l’art. 12 de la LOPD. 

 
15.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens destinatari còpia del 
contracte subscrit amb el subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li 
comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments subcontractats. 

 
15.4. En cas que l’ens destinatari actuï com a intermediari entre altres 
entitats (públiques o privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que 
actua en condició d’encarregat del tractament i que disposa de l’autorització dels 
diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD 
per al subencàrrec a la Diputació. 

 
15.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb 
les previsions següents: 

 
- Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran 
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs 
sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció 
dels serveis oferts. 



 

 
 
 

- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes 
les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les 
dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 
- Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona 
procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les 
obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà 
també sobre l’empresa o empreses subcontractades. 
- No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar 
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Atès que l’aportació de 2.810,00 euros de l’Ajuntament de Canet de Mar queda 
coberta amb la cessió dels espais on s’imparteix el curs que se subvenciona, el 
material que s’utilitza i amb la dedicació de 10 hores setmanals d’una 
professional de l’ensenyament adscrita a l’Escola d’Adults Maria Saus de 
titularitat municipal.  
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació de Barcelona per al curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, perquè signi tots 
els documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els 
efectes. 
 
5.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL 
CARRER RIAL DELS OMS, xx (HABITATGES DOTACIONALS). 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 11 
de març d’enguany (núm. de registre 2013/1122) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal.lació d’una canonada de gas al carrer Rial dels 
Oms, xx (habitatges dotacionals), de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat 
amb l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 13 de març 
d’enguany, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen 
a continuació: 



 

 
 
 

 
INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE 
GAS 
CANALITZACIÓ:   GAS NATURAL                                                    
LOCALITZACIÓ:  Rial dels Oms, xx (habitatges dotacionals)  
 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    

  
 
 
 
 

 
Vista la documentació presentada, la Tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 

N/mm2 de planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de 
ser paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda 
de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i 
banda 7 cm més que la llosa de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició 
del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o 
la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament  un assaig de la compactació d’aquest reblert de les 
rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics 
municipals, de manera que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la 
reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà 
col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec 
seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
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rodada. 
12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 

interrompre el tràfic de vehicles. 
13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 

Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau 
"in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la 
inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es 
regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre 
xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre 
municipi. 

17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 
sempre d'acord amb la Policia Local. 

18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 
l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de 
Primera Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb 
els serveis tècnics municipals. 

20 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions 
de la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament 
els albarans de compra del formigó. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals 
se sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011 de 14 de  juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 



 

 
 
 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la instal.lació d’una canonada de gas al núm. xx del Rial dels Oms 
(habitatges dotacionals), de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de noranta vuit euros amb quaranta set cèntims 
(98,47.-€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent deu euros amb vint-i-vuit 
cèntims (110,28 €). 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REPARACIÓ 
DE CLAVEGUERA EXTERIOR DE SAFAREIG I REPARACIÓ INTERIOR 
D’HABITATGE A LA RONDA SANT JORDI, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JSC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de claveguera exterior de safareig i reparació 
interior d’habitatge a la Rda. St. Jordi, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reparar la claveguera exterior de safareig i reparar el 
bany interior de l’habitatge existent a la Ronda Sant Jordi, xx. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
A) Pel que fa a la reparació del bany interior de l’habitatge: 
 
 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 
 
B) Pel que fa a la reparació de la claveguera i en el cas que l’actuació afecti a 
la via pública: 
 
1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els 
destruïts. 
3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 
N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de 
ser de paviments asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà 
l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm. a banda i 
banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a 
banda i banda 7 cm. més que la llosa de formigó. 
4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 
mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  



 

 
 
 

5. En tot cas, s’haurà de posar d’acord amb la Policia Local, per a la 
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis veïns del 
carrer. Caldrà disposar de les senyals de trànsit que siguin necessàries i 
preveure possibles talls de carrer. 
6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la 
calçada, es farà en dues tramades, sense dificultar ni interrompre el trànsit de 
vehicles. 
7. L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels 
Serveis Tècnics  municipals , de manera que tanquin  totalment la zona de 
treball. 
8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la 
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials 
per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. 
Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores nocturnes. 
9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites 
obres, es reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es 
realitzarà la corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 
10. Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos, seran 
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als afectats i 
d’acord amb les seves instruccions. 
11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest, 
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada, amb les 
corresponents senyalitzacions i balises per a garantir la seguretat dels usuaris.  
12. En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic 
i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per a què donin el vist-
i-plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la 
inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 
13. Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel qual 
es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar 
entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
14. Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas els 
conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
15. Com a garantia de l’acompliment de les condicions anteriors cal dipositar 
una fiança. 
16. El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis 
Tècnics municipals.  
17. El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar 
la fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local.  
18. EN CAS D’INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS 
CONDICIONANTS, S’HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de setembre de 
2013, el contingut del qual és: 

 
“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reparació de 
claveguera exterior de safareig i reparació interior d’habitatge a la Ronda Sant 
Jordi, xx, sol·licitada pel senyor JSC, s’emet el següent 
 
INFORME 



 

 
 
 

 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 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 al Sr. JSC, per a la reparació de 
claveguera exterior de safareig i reparació interior d’habitatge a la Rda. St. 
Jordi, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 



 

 
 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 180.00€ (cent 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 90.00€ (noranta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A REFORMAR 
CUINA I BANY EXISTENT AL CARRER ALBA, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JLRP, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a reformar cjuina i bany existents al C/Alba, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 

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

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de setembre de 2013, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma de cuina bany 
existents al carrer Alba, xx, sol·licitada pel senyor JLRP, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 



 

 
 
 

Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 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 al Sr. JLRP, per a reformar cuina i bany 
existent a l’habitatge del C/Alba, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 311.20€ (tres-cents onze euros amb vint cèntims 
d’euro) 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 155.60€ (cent cinquanta cinc euros amb seixanta cèntims d’euro) i 
una altra per als residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
 



 

 
 
 

8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORSPER A LA REFORMA 
DE CUINA EXISTENT AL CARRER RAVALET, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. CCC, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la reforma de cuina existent al C/Ravalet, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 

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

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de setembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma de cuina 
existent al carrer Ravalet, xx, sol·licitada per la senyora CCC, 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. CCC, per a la reforma de cuina 
existent al carrer Ravalet, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de 80€ (vujitanta 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A PINTAR LA 
FAÇANA AL C/VALL, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JB, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a pintar la façana al C/Vall, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 16 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pintar la façana de l’immoble situat al carrer Vall, xx. 
 



 

 
 
 

Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 
 L’acabat de la façana serà 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 17 de setembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 16.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al pintat de façana al 
carrer Vall, xx, sol·licitada pel senyor Joachim Braun, 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 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 al Sr. JB, per al pintat de façana al carrer 
Vall, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació per 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A CANVIAR 
BANY EXISTENT A L’AVINGUDA MARESME, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. AC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a canviar bany existent a l’Av. Maresme, xx.. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 

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

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 17 de setembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 17.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi del bany existent 
a l’Av. Maresme, xx, sol·licitada pel senyor AC, s’emet el següent 



 

 
 
 

 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 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 al Sr. AC, per a canviar el bany existent a 
l’Av. Maresme, xx., sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 



 

 
 
 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost s/construccions, instal.lacions i obres 
per import de 80.-€ (vuitanta euros), i per les taxes urbanístiques 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 una altra per als residus de la construcció de 
150.00 € (cent cinquanta euros). 
 
11.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 2 FINS AL DIA 6 DE SETEMBRE 
DE 2013 
 

Núm. Data Resum 
986 10/09/2013 Comunicació activitat venda pa i pastissos, c/ Castanyer, XX 
987 12/09/2013 Aprovació bases conserge interí Escola Misericòrdia 
988 13/09/2013 Manament de pagament a justificar - despeses Fira Modernista 2013 
989 13/09/2013 Imposició primera multa coercitiva nau Pulligan passeig Misericòrdia, XX 
990 13/09/2013 Deixar sense efecte decret 952/2013 i autorització venda pàrquing riera 

Gavarra, XX 
991 13/09/2013 Canvi nom restaurant Ample XX 
992 13/09/2013 Baixa definitiva forn riera Gavarra XX 
993 13/09/2013 Sol·licitud ajut convocatòria per al foment de la recollida selectiva fracció 

orgànica 
 
12.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
12.1.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
REFORMA INTERIOR I DE FAÇANA DE L’OFICINA BANCARIA UBICADA A 
LA RIERA BUSCARONS NÚMERO 64. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil BANKIA S.A., en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la reforma interior i de façana de l’oficina 
bancària ubicada a la Riera Buscarons número 64. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de setembre del 2013, 
el contingut del qual és: 
 



 

 
 
 

“Revisada la documentació de referència, es comprova que es tracta d’un escrit 
referent a les actuacions a realitzar a l’entrada del local per tal d’adaptar l’accés. 
A l’escrit s’indica que un cop s’iniciïn les obres es faran unes cates per a 
comprovar si es possible abaixar el paviment i fer una rampa, ja que d’altra 
manera, serà necessari instal.lar una plataforma elevadora.     
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per a reformar interior i de façana de l’oficina bancària situada a la Riera 
Buscarons, 64 amb les següents condicions: 
 
 Sempre que sigui possible, es disposarà d’una rampa adaptada a l’accés del 

local per tal d’evitar la generació d’un accés alternatiu per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 No es tocarà cap element estructural. 
 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 25 de setembre de 
2013, el contingut del qual és: 
 

“Atès que el tècnic municipal ha emès, en data 25.09.13, informe favorable sobre 
la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma interior i de 
façana de l’oficina bancària ubicada a la Riera Buscarons, 64, sol·licitada per la 
mercantil BANKIA, SA, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i 
de les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals 
exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 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 mercantil BANKIA S.A. per a la 
reforma interior i de façana de l’oficina bancària situada a la Riera Buscarons 
número 64, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per import de set mil cinc-cents noranta-nou euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (7.599,88 €) i les taxes urbanístiques per import de cent 
setze euros amb trenta-tres cèntims (116,33 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances del 
valors urbanístics en risc per import de tres mil set-cents noranta-nou euros 
amb noranta-quatre cèntims (3.799,94 €) i de residus de construcció per import 
de dos-cents noranta-quatre euros amb vuitanta cèntims (294,80 €). Aquestes 
fiances es retornaran previ informe del tècnic municipal a la finalització de les 
obres i la presentació del certificat de gestió de runes per un centre autoritzat 
per la Generalitat. 
 
QUART.- De conformitat amb l’informe tècnic, la llicència d’obres resta 
condicionada a: 
 

 Sempre que sigui possible, es disposarà d’una rampa adaptada a 
l’accés del local per tal d’evitar la generació d’un accés alternatiu per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

 No es tocarà cap element estructural. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 



 

 
 
 

 
13.- 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 secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


