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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 12 DE JUNY DE 2014 
 

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: 19.44 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 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 05.06.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació cessió d’ús d’un solar situat al Polígon Industrial a l’Associació TT 

Canet 
5) Rectificació acord aprovació contracte de cessió temporal sobre la finca 

denominada “La Carbonella” 
6) Aprovació conveni definitiu per a la gestió i execució del Pla de Prevenció 

d’Incendis Forestals anys 2014-2017 
7) Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per 

a l’exhibició de l’exposició: “El Maresme en la línia del temps de la Guerra de 
Successió (1702-1714)”  

8) Aprovar el contracte de préstec en regim de comodat de dos conjunts 
ceràmics propietat del Museu de la Ceràmica de l’Institut de Cultura de 
Barcelona per a l’exposició permanent a la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner 
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9) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. JRA, per a la construcció de 
piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, xx 

10) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. XSC, per a canviar l’enrajolat de 
cuina i bany al carrer del Mar, xx 

11) Relació de decrets des del dia 26  fins al dia 30 de maig de 2014 
12) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 5.06.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 5 de juny de 2014 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  12 de juny de 2014, de l’Ajuntament  per 
import de 74.581,57 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació 
de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 11,86  € . 
 
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 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
 
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: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 12 de juny de 2014, per 
import de  74.581,57  €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 12 de juny de 2014, per 
import de 11,86  €, corresponent a la relació de l’Organisme Autònom Ràdio 
Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
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3.1.- Diligència d’ordenació, de data 6 de juny de 2014, emesa per la secretaria 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, requerint escrit 
contestació a la demanda relativa al Recurs Ordinari núm. 382/2013, Secció A, 
interposada per l’Advocat de l’Estat. 
 
Se’n dóna compte. 
3.2.-Diligència d’ordenació, de data 3 de juny de 2014, emesa per la secretaria 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, donant per 
interposat el recurs d’apel·lació contra l’auto de data 4.04.14 corresponent al 
Recurs Ordinari núm. 317/2011 – Secció C, interposat pel senyor Pere Nolla 
Aguilar. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.3.- Escrit d’emplaçament, de data 8 de maig de 2014, emes pel secretari judicial 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, sol·licitant remissió de 
l’expedient administratiu relatiu al Recurs ordinari núm. 215/2014  Secció B, 
interposat per Correos y Telégrafos, S.A. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.4.- Decret emes pel secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya – Sala Contenciosa Administrativa – Secció Primera, de data 20 de 
maig de 2014, declarant donar per acabat el procediment relatiu al Recurs 
d’apel·lació nº 235/2013, interposat per l’Organisme de Gestió Tributària contra 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.  
 
Se’n dóna compte. 
 
4.- APROVACIÓ CESSIÓ D’ÚS D’UN SOLAR SITUAT AL POLÍGON 
INDUSTRIAL A L’ASSOCIACIÓ TT CANET 
 
Atès que el senyor ABM, en representació de l’Associació TT Canet, va presentar 
una instància de data 23 d’abril d’enguany, amb número de registre 2014/2095, 
mitjançant la qual sol·licita la cessió d’un terreny municipal ubicat al polígon 
industrial per poder desenvolupar la seva activitat. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament atorgar una llicència d’ocupació de béns de 
domini públic per tal que aquesta associació pugui utilitzar uns terrenys municipals 
de forma privativa per desenvolupar la seva finalitat. 
 
Atès que l’Ajuntament és propietari de la parcel·la número 3 del sector industrial 
U-7, parcel·la que es considera com a més adient per a la cessió a aquesta 
associació. 
 
Vist l’informe emès per la secretària accidental de la corporació, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“Cristina CabrujaSagré, secretària accidental de l'Ajuntament de Canet de Mar, en 
compliment d'allò establert a l'article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
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setembre, pel qual es regula el règim jurídic de los funcionaris de Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent  
 

INFORME 
ANTECEDENTS 
 
I.- Atès que el senyor ABM, en representació de l’Associació TT Canet, va 
presentar una instància de data 23 d’abril d’enguany, amb número de registre 
2014/2095, mitjançant la qual sol·licita la cessió d’un terreny municipal ubicat al 
polígon industrial per poder desenvolupar la seva activitat. 
 
II.- Atès que és voluntat de l’Ajuntament atorgar una llicència per tal que aquesta 
associació pugui utilitzar uns terrenys municipals per desenvolupar la seva 
finalitat. 
 
III.- Atès que l’Ajuntament és propietari de la parcel·la número 3 del sector 
industrial U-7, parcel·la que es considera com a més adient per a la cessió a 
aquesta associació. 
 
OBJECTE 
 
És objecte d’aquest informe exposar, a sol·licitud del senyor alcalde, les 
consideracions jurídiques escaients en relació als fets enunciats anteriorment. 
 
FONEMENTS DE DRET 
 
Primer.-Qualificació jurídica del bé municipal. 
 
Tal i com consta en l’expedient, consultades les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, el Pla Parcial del sector U7 “industrial” i les modificacions 
puntuals posteriors, es constata que la finca de referència es troba en sòl apte per 
ésser urbanitzat dins del sector U7 “Industrial”, essent els paràmetres que la 
limiten els de la zona G.III “indústria aïllada”.  
 
Aquests terrenys estant qualificats urbanísticament com a terrenys amb usos 
admesos a l’activitat referida. (Veure informe tècnic que consta a l’expedient) 
 
Per altra banda, el tipus de cessió proposada per l’Associació TT Canet, suposa 
una utilització privativa d’aquest terreny municipal, en tant i en quan, implica una 
ocupació directa del bé limitada als socis del Club de manera que exclou la 
utilització dels terrenys, per part d’altres interessats (art. 57 RPEL) 
 
Segon.- Qualificació del terreny 
 
Segons es desprèn de la certificació de l’inventari de béns emesa en data 20 de 
maig d’enguany, aquest terreny està inclòs en el Patrimoni Municipal del Sòl. 
 
El patrimoni municipal del sòl s’ha de destinar a les finalitats previstes a l’apartat 
5è de l’article 160 del TRLUC. En el present cas no ens trobem en cap d’aquests 
supòsits, no obstant, la realitat és que, donada la conjuntura econòmica actual, no 
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és factible destinar l’esmentat terreny a cap de les finalitats previstes pel TRLUC. 
A més a més, donat que l’art. 56.3 del RPEL, preveu el caràcter revocable 
d’aquest tipus de llicència  per raons d’interès públic, en cas que es volgués 
destinar el terreny a alguna de les finalitats previstes pel TRLUC, podria revocar-
se encara que no s’hagués esgotat el seu termini. 
 
Tercer.- Condicions d’utilització del terreny municipal. 
 
Tenint en compte el què precedeix, cal estar al que disposen els articles 53 a 71 
del citat Decret 336/1988. 
 
Dit això, en cas que l’Ajuntament autoritzés a favor d’aquest Club una llicència a 
precari per a la utilització privativa d’aquesta porció de 2.701 m2del terreny de 
domini públic, per a destinar-la a la pràctica de ràdio control, per entendre que es 
compleix una funció social, hauria de condicionar-la al següent: 
 

1. Podrà ser revocada en qualsevol moment per part de l’Ajuntament per 
raons d’interès públic, o quan calgui executar les previsions del 
planejament urbanístic d’aquestes zones. 

2. Dita revocació no originarà dret a cap indemnització. 
3. L’extinció de la llicència implicarà l’obligació de l’Associació d’eliminar 

qualsevol construcció, instal·lació o ocupació temporal que hagués 
col·locat essent íntegrament al seu càrrec les despeses que per aquest 
concepte s’originin. 

4. No es podrà cedir la llicència atorgada al seu favor sense consentiment 
exprés de l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Òrgan competent per a l’atorgament de la llicència. 
 
De conformitat a l’article 60 del RPEL l’Alcalde serà l’òrgan competent per a 
l’atorgament d’aquest tipus de llicència a precari sempre i quan, el termini 
d’aquesta llicència no superi els 5 anys i la quantia del bé sigui inferior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, que es transcriu a continuació: 
 
INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS  
ASSUMPTE: USOS PERMESOS A LA PARCEL.LA NÚM. 3 DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL “SECTOR U7”, A LA RIERA D’EN MISSER, 31. 
Sol·licitant: Àrea d’esports. 
Referència: Instància amb registre d’entrada núm. 2095 del 23 d’abril del 

2014 presentada per l’ABM en representació de l’Associació TT 
Canet, en relació a la sol·licitud d’un terreny municipal per a una 
activitat centrada en els cotxes de radio control.  

 
 
Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, el Pla Parcial del 
sector U7 “industrial” i les modificacions puntuals posteriors, es constata que la 
finca de referència es troba en sòl apte per ésser urbanitzat dins del sector U7 
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“Industrial”, essent els paràmetres que la limiten els de la zona G.III “indústria 
aïllada”. En aquesta parcel.la els usos admesos són els següents: 
 
Condicions d’ús:  

1. Ús industrial: 
L’ús global és l’industrial. En aquest ús hi són compresos els següents: 

- La indústria d’obtenció , transformació i transport. 
- Els magatzems vinculats a la indústria principal de la parcel·la. 
- Tallers de reparació 
- Els locals de rentat de vehicles i garatges 

  
 Tots aquests usos són admesos, sempre que per les característiques de 
l’activitat o material i productes utilitzats, es garanteixi que no s’engendren 
situacions de perill per a la salut i la seguretat públiques, i que els efectes 
perjudicials al medi siguin degudament corregits. 
 

2. Ús comercial: S’admeten els comerços a l’engròs i els establiments 
dedicats a la venda vinculats a l’activitat industrial, així com establiments 
dedicats a la venda de maquinària de transport i elements auxiliars de la 
indústria. Queden exclosos els escorxadors. 

 
3. Ús espectacles: Les discoteques, sales de festa, teatres, restaurants o 

similars s’ajustaran a les disposicions del vigent Reglament de policia 
d’espectacles i a la NBE-CPI-96 sobre protecció d’incendis. 

 
4. Ús d’oficines: S’admeten les oficines o despatxos propis d’activitats 

administratives, burocràtiques, financeres, professionals o similars. 
Aquesta activitat ha d’estar en tots els casos vinculada a l’activitat 
industrial. 

 
5. Ús docent: Comprèn les guarderies, els centres maternals i els jardins 

d’infància, els centres dedicats a l’ensenyament preescolar, primària, 
secundària, batxillerat, formació professional, ensenyament especial, 
etc., així com també les seves instal·lacions esportives, patis de joc, 
jardins i edificacions annexos. Les instal·lacions destinades a aquest ús 
acompliran  les normes i les instruccions de les autoritats educatives 
competents. L’ús docent i l’esportiu són compatibles. 

 
6. Ús sociocultural i recreatiu: Comprèn les activitats culturals, recreatives i 

de relació social, així com les que deriven de la creació personal i l’art. 
S’inclouen, per tant, les cases de cultura, les sales d’espectacles, els 
centres socials, les biblioteques, els casinos, les sales d’art, etc. 

 
7. Ús esportiu: Comprèn les activitats vinculades a l’ensenyament i a la 

pràctica de l’educació física i dels esports en general, desenvolupades a 
l’aire lliure o en edificis apropiats. 

 
8. Ús administratiu i serveis públics: Comprèn les activitats vinculades a 

l’Administració pública, com són les oficines municipals, les oficines dels 
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serveis estatals, autonòmics o provincials, els locals dels cossos de 
seguretat, les oficines de correus i telègrafs, etc. 

 
9. Ús sanitari: Comprèn les activitats de tractament o allotjament de malalts 

i, en general, totes les relacionades amb la sanitat, la higiene i 
l’assistència mèdica que s’ofereixen en hospitals, dispensaris, clíniques, 
etc. Aquestes activitats acompliran amb les normes i les instruccions 
dels organismes competents. 

 
10. Ús residencial: Es permet un habitatge per parcel.la per al personal de 

vigilància, conservació i guàrdia de l’establiment només en el tipus 
d’indústria aïllada (tipus GI, GIII i GIV). 

 
 La progressiva consolidació del sector per les diverses activitats permeses, 
anirà condicionant el grau de compatibilitat de les noves sol·licituds fins al punt 
que es podran denegar justificadament, la llicència de noves instal·lacions que es 
considerin incompatibles amb les activitats i usos instal·lats. 
 
 Les activitats que s’instal·lin en el polígon industrial hauran d’acomplir 
l’establert a la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, així com l’estipulat en el seu Reglament (Decret 
136/1998 de 18 de maig) de manera que no s’afecti el normal funcionamentde 
l’Autopista C-32, en especial amb l’emissió de fums, pols, vapors o altres 
substàncies que poguessin reduir la visibilitat de les calçades de l’autopista o 
causar molèsties als seus usuaris. 
 
D’acord amb l’article 93 del Text Refós de 12 de juliol de 1990, es regulen a 
l’entrada en vigor del Pla Parcial, els usos d’habitatges i d’instal·lacions agrícoles 
existents com a edificis i usos disconformes, permetent la seva existència a 
conveniència del propietari. 
 
A data d’avui el planejament derivat i els instruments de gestió  han estat aprovats 
definitivament, per tant, la finca té condició de solar per tenir la Riera d’En Misser 
tots els serveis i condicions exigides per la legislació urbanística. 
 
Per tot l’esmentat, referent a la instància presentada pel Sr. ABM com a president 
de l’Associació TT Canet, centrada en el món del Radio control i específicament 
als cotxes de radio control, on sol·licita el següent: 
 
“Jo ABM, com a president d’aquesta Associació demano un emplaçament 
(terreny) on crear un circuit de sorra i poder desenvolupar aquesta activitat, creiem 
que el terreny que hi ha a la part última del Polígon Industrial a l’esquerra  d’aquí 
Canet de Mar que és de l’Ajuntament seria un bon lloc, per la seva bona situació 
respecte a l’accessibilitat, l’aparcament i perquè no hi hagin cap tipus de molèsties 
als veïns dels voltants.” 
 
Indicar, que pel que fa als usos admesos en aquesta zona, seria possible la 
instal·lació de l’activitat de referència. 
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Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament cedir l’ús de la parcel·la esmentada, en 
règim de provisional o precari, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Esports, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-ATORGAR a l’Associació TT Canet, llicència municipal a precari o 
provisional, per a la utilització privativa de 2.701 m2 de la parcel·la de terreny 
situada a la parcel·la número 3 del polígon industrial “sector U7” a la riera d’en 
Misser, 31 del municipi a l’objecte de que s’hi pugui desenvolupar l’activitat de 
ràdio control, durant un termini màxim d’un any, és a dir, fins al dia 12 de juny de 
2015. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’autorització a precari al compliment de les següents 
condicions: 
 

1. Podrà ser revocada en qualsevol moment per part de l’Ajuntament per 
raons d’interès públic, quan calgui executar les previsions del 
planejament urbanístic d’aquestes zones o quan es vulgui destinar a 
alguna de les finalitats previstes per al patrimoni municipal del sòl. 

2. Dita revocació no originarà dret a cap indemnització. 
3. L’extinció de la llicència implicarà l’obligació de l’Associació d’eliminar 

qualsevol construcció, instal·lació o ocupació temporal que hagués 
col·locat essent íntegrament al seu càrrec les despeses que per aquest 
concepte s’originin. 

4. No es podrà cedir la llicència atorgada al seu favor sense consentiment 
exprés de l’Ajuntament. 

5. La llicència no donarà dret a la utilització d’aquests terrenys per a 
finalitats diferents de la concedida. 

 
TERCER.-NOTIFICAR aquests acords a l’Associació TT Canet (Cotxes de ràdio 
control). 
 
5.- RECTIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ CONTRACTE DE CESSIÓ 
TEMPORAL SOBRE LA FINCA DENOMINADA “LA CARBONELLA” 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de juny de 2012, va 
acordar aprovar el contracte de cessió temporal i a precari sobre la finca 
denominada “La Carbonella”, ubicada entre el Passeig de la Misericòrdia i el 
Torrent dels Lledoners de Canet de Mar. 
 
Atès que l’esmentat contracte es va formalitzar en data 31 de març de 2014. 
 
Atès que l’interessat ha manifestat la seva disconformitat amb el text del contracte 
aprovat, ja que allà on diu “Tercer.- La durada de la cessió temporal i a precari 
s’estableix inicialment durant un període de dos anys a comptar a partir del dia 
següent al de la signatura del present document” hauria de dir “Tercer.- La durada 
de la cessió temporal i a precari s’estableix inicialment durant un període de dos 
anys a comptar des del 1 de gener de 2013”. 
 
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: 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

9

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PRIMER.- Rectificar l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de data 
28 de juny de 2012, pel que es va aprovar el contracte de cessió temporal i a 
precari sobre la finca denominada “La Carbonella”, ubicada entre el Passeig de la 
Misericòrdia i el Torrent dels Lledoners de Canet de Mar, en el sentit que allà on 
diu: 
 
“Tercer.- La durada de la cessió temporal i a precari s’estableix inicialment durant 
un període de dos anys a comptar a partir del dia següent al de la signatura del 
present document” 
 
Ha de dir: 
 
“Tercer.- La durada de la cessió temporal i a precari s’estableix inicialment durant 
un període de dos anys a comptar des del 1 de gener de 2013” 
 
SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit núm. 14/2014 aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, 
en sessió de data 29 de maig de 2014 i publicada al BOP de data 10 de juny de 
2014. 
 
TERCER.- Que es comuniqui el present acord als interessats tot citant-les per tal 
que concorrin a formalitzar el contracte rectificat. 
 
QUART.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de qualsevol document que 
sigui conseqüència del present acord. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ANYS 2014 – 2017 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar un 
esborrany del conveni de col·laboració per a la gestió i l’execució del Pla de 
prevenció d’incendis forestals per als anys 2014-2017, mitjançant escrit de data 11 
de març de 2014, amb número de registre d’entrada 1473/2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar 
aquest esborrany de conveni en la sessió de data 2 d’abril de 2014, la qual cosa 
es va notificar a la Diputació mitjançant escrit de data 3 d’abril de 2014, registrat 
de sortida amb el número 723/2014. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar el 
text definitiu d’aquest conveni, mitjançant escrit de data 22 de maig de 2014, 
registrat d’entrada amb el número 2788/2014. 
 
Atès que, estudiat el nou text del conveni s’han detectat algunes diferències amb 
l’esborrany que la Junta de Govern Local va aprovar en sessió de data 2 d’abril de 
2014. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient que es transcriu a continuació: 
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El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a la proposta de Conveni per a la gestió i l’execució del PPI 
per als anys 2014, 2015, 2016 i 2017, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat el Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis (d’ara en endavant PPI) pel període 2013-2017. 
 
Segon.- Atès que la Diputació de Barcelona aporta mitjançant ajuts un 85% del 
cost d’execució del PPI i l’Ajuntament de Canet de Mar el 15% restant. 
 
Tercer.- Atès que la Diputació de Barcelona ha vingut concedint en els últims anys 
els ajuts de forma anual i que en aquest nou període 2014-2017 proposa establir 
un Conveni de col·laboració anomenat:  
 
“Conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal Vallalta, la Federació d’ADF del 
Maresme i la Diputació de Barcelona, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)”.  
 
Quart.- Atès que s’ha valorat correctament el redactat del Conveni proposat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Atesa la importància de realitzar les actuacions previstes en PPI, sobretot 
per facilitar les tasques d’extinció en cas d’incendi forestal, consistent en arreglar 
els camins anomenats d’extinció d’incendi, els quals permetran desenvolupar una 
línia d’actuació als bombers. Atès que és molt important executar actuacions de 
prevenció d’incendis forestals en el marc d’un pla que les organitzi, essent el PPI 
el pla marc de prevenció d’incendis forestals a nivell municipal a la província de 
Barcelona.  
 
Conclusió 
 
Proposo que s’aprovi la formalització per part de l’Ajuntament de Canet de Mar 
amb la Diputació de Barcelona, l’ADF Vallalta i la Federació d’ADF del Maresme, 
del Conveni proposat per la Diputació de Barcelona per a la gestió i l’execució del 
Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per als anys 2014, 2015, 
2016 i 2017. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 11 de juny de 2014. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar amb la Diputació de 
Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal, la Federació d’ADF i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR 
ENTREL’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR,  L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL VALLALTA, LA FEDERACIO D’ADF DEL MARESME I LA 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIO D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals 
i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit per la 
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Jesús 
Marín Hernández. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA, representada pel president, 
el Sr. RRR, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, representada pel president, el Sr. JAO, en 
nom i representació d’aquesta entitat. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal 
del que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar 
greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 

 
2. Que l'Ajuntament de Canet de Mar (en endavant Ajuntament) té atribuïdes 

les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria 
de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
3. Que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de 

procediments tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu 
volum i  especialització fan necessari un suport extern,  que complementi 
la tasca que pot realitzar l’ajuntament. 

 
4. Que les agrupacions de defensa forestal (en endavant ADF), 

contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són 
entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, 
amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que 
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aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el 
profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat. 

 
5. Que la Federació d’ADF del Maresme és una  entitat privada amb 

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu i de representació de les ADF de la comarca, 
sense ànim de lucre, i que te com a objectiu principal recolzar i 
complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis 
forestals de les ADF que estan federades.  

 
6. Que la Federació d’ADF del Maresme disposa del recolzament tècnic d’un 

enginyer de la Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els 
municipis de la comarca en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
especialment per les activitats relacionades amb la contractació, seguiment 
i execució de les obres dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis 
Forestals. 

 
7. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria 

d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i 
com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local.  

 
8. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) 
desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  

 
9. Que el suport de la Diputació es concreta en la redacció i revisió de Plans 

territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en 
els municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
10. Que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten 

entre altres en el Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en 
endavant PPI) 

 
11. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es 

revisen cada 4 anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta 
la execució del mateix, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a 
entitat supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment els 
esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de la despesa d’execució.   

 
12. Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada 

entre l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions 
vinculades a la prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. 
Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic 
i també econòmic juntament amb  d’altres organismes públics i privats per 
a la seva execució.  
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13. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels PPI 
esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que 
es regeix pel present conveni.  

 
14. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès 

comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i 
eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència 
d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de 
col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 

 
15. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals 

segons la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el 
document bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per 
a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori, 
necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels 
incendis forestals, a més de determinar les accions que s’han de realitzar 
per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la 
vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari 
d’execució. 

 
16. Que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme 

mitjançant un programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que 
és de quatre anys. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el 
concepte de l’actuació amb la localització, l’amidament, el cost unitari i el 
cost total d’inversió. 

 
17. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques 

i privades financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic 
del PPI amb una aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació 
de Barcelona, i la resta a càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions 
públiques i privades si s’escau, amb una  aportació entre el 5% i el 20%. 

 
18. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es 

destinen a la finalitat que la Federació contracti l’execució de les obres. 
 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 8 de maig de 2014. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants 
són plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc 
per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels plans del programa de 
suport en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

14 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Primer.- Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’ADF Vallalta, la Federació d’ADF del Maresme i la 
Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a l’execució 
del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 
Els PPI es portarà a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons 
els programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la 
resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. 
L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser 
ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 
 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 

 Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les 
modificacions i millores que siguin necessàries. 

 
 Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a 

executar i les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament. 

 
 Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 
 Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i 

seguiment de les obres juntament amb representants de l’ADF, de la 
Federació d’ADF del Maresme i de la Diputació de Barcelona. 

 
 Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al percentatge 

del cost del Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri 
del nombre d’habitants en el municipi a partir de les dades disponibles del 
darrer padró, i que es representa en la següent taula:  

 

Nombre d’habitants del municipi Percentatge a finançar des 
de l’ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 
Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 
Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 
Major de 20.000 20 % 

 
 Transferir a la Federació l’import corresponent, esmentat en el punt 

anterior, en un termini màxim de 60 dies des de la data la certificació, 
atenent al que disposa  la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
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 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i 
activitats que es convoquin. 

 
 Facilitar la obtenció dels permisos necessaris per la execució de les obres 

finançades. 
 
 
Tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació d’ADF del Maresme 
 

 La Federació es farà càrrec de la gestió econòmica per l’execució de les 
obres del PPI per tal que li siguin transferits els recursos finançers. 

 
 Participar  en la revisió quadriennal del PPI per implementar les 

modificacions i millores que siguin necessàries. 
 

 Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a 
executar i les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament. 

 
 Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de 

les obres als propietaris dels terrenys i finques forestals. 
 

 La Federació contractarà anualment les obres destinades a l’execució del 
Pla segons es determinin per la Comissió de Seguiment del mateix i les 
peticions realitzades seguint el programa establert en el Pla. 

 
 La Federació realitzarà el pagament de les factures a l’empresa 

adjudicatària de les obres una vegada validada pel tècnic de la Diputació la 
certificació de les mateixes. 

 
 Participar  en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i 

seguiment de les obres, amb representants de l’ajuntament.   
 

 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i 
activitats que es convoquin. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

 Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir les obres a executar i certificar 
les obres finalitzades, amb representants de l’ajuntament, de l’ADF i de la 
Federació d’ADF. 

 
 Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta, un cop aplicats els 

criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en 
funció del nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre 
de percentatges: 

Nombre d’habitants del municipi Percentatge de la inversió aportat per 
la Diputació de Barcelona 
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 Transferir anualment al compte corrent de la Federació, un cop rebuda la 
justificació i emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des 
de l’entrada de la documentació justificativa al registre de Factures, d’acord 
amb el que estableix la circular núm. 22/2009, sobre els terminis de 
pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, 
l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni, quan 
hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè 
del conveni. 

 
 Convocar si procedeix, i prestar assistència a la Comissió de Seguiment 

del conveni assumint les funcions de secretaria de la mateixa.  
 

 Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici 
pròxim, si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com 
l’informe anual de desenvolupament i execució del Pla.  

 
 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per 

treballs de prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i obres 
contractades.  

 
Cinquè.- Comissió de Seguiment:  Objecte,  composició i funcionament 
 
La Comissió de seguiment del conveni és l’òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus 
programes anuals i la proposta de modificacions del propi conveni.  
 
 Objecte: La Comissió té per objecte: 

 Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels PPI en el municipi. 
 Acordar les obres a executar en els respectius programes anuals del PPI. 
 Realitzar el seguiment de l’execució del PPI. 
 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el 

resultat final dels programes anuals per a fer propostes en les posteriors 
revisions del PPI. 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents: 

- Un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar 
- Un representant de l’ADF Vallalta 

Fins a 5.000 95 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 

Major de 20.000 80 % 
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- Un representant de la Federació d’ADF del Maresme. 
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari 
de la Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus 
membres, les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran 
alterar ni l’objecte ni la composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir 
l’acord dels seus membres per establir-ne unes altres o no es considerés 
necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 

 Conèixer l’estat d’execució del PPI 
 Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs 
 Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any  
 Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI 

 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de 
la Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà 
l’acta de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que 
s’acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes 
a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb 
l’assistència de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser 
necessàriament el secretari. 
 
Sisè.- Desenvolupament del Conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents 
paràmetres: 
 

 Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a 
executar durant l’any en curs, seguint les pautes següents: 

 
1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa 

econòmic anual del PPI, amb els següents criteris: 
 

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions 
de seguretat de la infraestructura. 

- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures 

del PPI. 
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2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 
20% del cost indicat en el programa del PPI, la Comissió ho justificarà 
mitjançant valoració i pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

 
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran 

senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 
 

4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de la 
inversió de les obres seleccionades, serà calculat i aportat pel secretari de 
la Comissió, a partir de: 

 
- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en 

curs.  
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 

ajuntaments. 
- La superfície forestal del municipi. 
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui 

superior a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o 
un 20%, respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà 
proporcionalment a la superfície forestal, entre la resta de municipis de la 
província que tinguin una pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que 
presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals. 

 
5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades 

per la Comissió figurarà en l’acta de la sessió.   
 

 Les obres a executar es realitzaran segons les determinacions del PPI 
descrites en les Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es 
troben adjuntes al dossier del PPI, aprovat per l’ajuntament.  

 
 El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex i estarà signat 

pels membres de la Comissió assistents a la sessió. En aquest Annex 
s’especificarà tant l’import de les inversions com la part aportada per la 
Diputació de Barcelona i per l’ajuntament respectiu. Per a la resta 
d’anualitats, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte 
primer del present conveni. 

 
 La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres 

executades, o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades 
no es puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes 
meteorològiques, imprevistos o raons de força major, que obliguin a 
realitzar un canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer cas es podrà 
plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió. 

 
Setè.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:  
 
Aportació de la Diputació de Barcelona:  3.644,80€ 
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Aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar:  643,20€ 
 
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran 
anualment, quan procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els 
recursos econòmics necessaris per a la realització de les actuacions acordades 
per la Comissió, dins de les partides dels seus pressupostos generals ordinaris. 
 
Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de 3.644,80€, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2014. Per 
a la resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i 
segons les actuacions establertes en el programa anual, proposat per la Comissió 
de seguiment.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar  es compromet a efectuar el pagament de 643,20€, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2014. Per a 
la resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i 
segons les actuacions establertes en el programa anual, proposat per la Comissió 
de seguiment.  
 
La justificació de les despeses per l’execució de les obres detallades  en el 
programa econòmic del PPI, es farà individualitzada per cada municipi i es 
requerirà:   
 

 Factura del contractista emesa a nom de la Federació i relativa a les 
executades en el  municipi del present  conveni. 

 Informe favorable del tècnic de la Diputació de Barcelona i d’un tècnic en 
representació de l’ajuntament si s’estima oportú, amb la conformitat de 
l’alcalde/ssa i del president/a de l’ADF. 

 Relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les 
activitats dutes a terme, amb la conformitat del tècnic de la Diputació de 
Barcelona i d’un tècnic en representació de l’ajuntament si s’estima oportú, 
amb el vist i plau  de l’alcalde/ssa i del president/a de l’ADF prèvia 
verificació  que s’han complert els objectius de col·laboració previstos, així 
com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 

 
En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui 
recuperable per part de la Federació. 
 
Un cop la justificació estigui informada favorablement, i de conformitat amb l’ADF i 
l’ajuntament, es procedirà al pagament, per part de la Diputació de Barcelona del 
valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el 
programa anual i els imports efectivament justificats. 
 
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins al 30 
de novembre de l’any en curs.  
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La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la 
mateixa que l’establerta per a l’any 2014.  
 
L’ajuntament aportarà a l’entitat que contracti les obres la part que li correspon en 
concepte de prevenció d’incendis forestals i concretament per a la execució de les 
obres del PPI de l’any en curs.  
 
Novè.-  Vigència del Conveni 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 
31 de desembre de l’any 2017. 
 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels 
respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual 
de les actuacions previstes durant l'any el curs, quan procedeixi. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i, en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de mesures de 
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal 
aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny. 
Onzè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat 
a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada 
per totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-
ho.  
 
Dotzè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 
 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de 

vigència. 
 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  
 L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevol de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys 
i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de 
litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de 
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
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 La decisió unilateral de qualsevol de les quatre parts, amb un mínim de 2 
mesos d’avís previ a l’altra part. 

 L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
 La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
 Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Tretzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.-  Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
quadruplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
ANNEX 
 
Conveni per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals 
Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) 
 
Aportacions previstes per l'any 2014 
 
CANET DE MAR 
ADF Vallalta 
 
Descripció       Codi en Cost 
De l’actuació      el mapa (IVA inclòs) 
 
Repàs i neteja de vores del camí de la Serra del Puig, 1  4.288,00 
des de la 1 Deixalleria, Can Manresa, Turó 
d’en Bartomeu, ColllSafiguera fins al Turo del Fangar. 
 
 
Cost total de les actuacions per l'any 2014    4.288,00 
 
Aportació de la Diputació de Barcelona 85%    
 3.644,80 
Aportació de l'ajuntament de 15%         643,20 
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ANNEX 
 
Conveni per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals 
 
Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) 
 
Aportacions previstes per l'any 2014 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen per quadruplicat el present 
annex, en el lloc i la data esmentades. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el punt primer de l’acord pres per la Junta de 
Govern Local de data 2 d’abril de 2014, d’aprovació de l’esborrany del conveni, pel 
fet que s’han detectat algunes diferències amb el text definitiu aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Aprovar el conveni definitiu específic de cooperació i col·laboració a 
formalitzar entre l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal la 
Vallalta, la Federació d’ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, per a la 
gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa de 643,20 euros per a l’any 2014 prevista a la 
partida 22 17200 48901 d’acord amb l’RC 2111. 
 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’existència de consignació 
pressupostària per als exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les parts interessades. 
 
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DE LMARESME PER A L’EXHIBICIÓ DE L’EXPOSICIÓ EL 
MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-
1714) 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme és gestor i propietari de l’exposició EL 
MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-
1714) 
 
Atès que aquesta exposició consta de 20 panells extensibles de 200x80cm, que 
reprodueixen material propi, cedit per particulars, i ens públics. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Cultura que es transcriu a continuació: 
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Assumpte: Informe per a la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a l’exhibició  de l’Exposició El Maresme en la línia del 
Temps de la Guerra de Successió (1702-1714). 
 
Atès que Canet de Mar és un dels 12 municipis, més el Consell Comarcal del 
Maresme, que constitueixen la Comissió Maresme Commemoració 1713 – 1714, i 
que l’Ajuntament de Canet de  Mar a travès de l’Arxiu Municipal i el Regidor de 
Cultura ha estat un dels dinamitzadors de la Comissió. 
 
Atès que  la Comissió pretén aglutinar l'aportació maresmenca a un record que 
s'estén arreu dels Països Catalans i que rememora la fi del setge de Barcelona, 
l'11 de setembre de 1714, com a darrer episodi de la Guerra de Successió 
espanyola, juntament amb el setge de la ciutat de Cardona. 
 
Atès que segons els participants de la Comissió Maresme Commemoració 1713 – 
1714 la història al voltant d'aquest període no ha estat prou estudiada a la nostra 
comarca, i per aquest motiu s'ha proposat impulsar estudis històrics sobre els fet i 
fer-ne activitats de divulgació. 
 
Atès que l’Arxiu Comarcal ha liderat el recull d’informació i el disseny de la 
exposició El Maresme en la línia del Temps de la Guerra de Successió (1702-
1714), en la que ha participat activament l’Arxiu Municipal de Canet de Mar. 
 
Atès que la Sala Cultural Ramon de Capmany està reservada del 17 al 30 de 
novembre d’enguany, data en la que se celebraran al municipi altres actes de la 
commemoració 1713-1714. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial que dóna cobertura a qualsevol desperfecte que 
pugui ocórrer a l’exposició.  
 
Atès que aquest esdeveniment reforça la difusió del nostre patrimoni, la cultura del 
país i la marca de Canet Cultura arreu, es creu necessari i convenient la signatura 
del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en els termes i 
condicions que es detallen en el conveni.  
 
Vist el text del conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, que es 
transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE MANIFESTIN LA VOLUNTAT D’EXHIBIR 
L’EXPOSICIÓ EL MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE 
SUCCESSIÓ (1702-1714) 
 
Mataró, xx de maig de 2014 
 
REUNITS 
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D’una part, el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, Alcalde de Canet de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 
 
D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local 
Supramunicipal. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme és gestor i propietari de l’exposició 
EL MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 
(1702-1714) 
 
Segon.- Que aquesta exposició consta de 20 panells extensibles de 200x80cm, 
que reprodueixen material propi, cedit per particulars, i ens públics. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Canet de Mar, rebrà el material de l’exposició en data del 
17 al 30 de novembre i el Consell Comarcal del Maresme recollirà el material de 
l’exposició en data 1 de desembre, entra aquestes dates estarà exposada a la 
Sala Cultural Ramon de Capmany, propietat d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar designa com a persona responsable a Pere 
Xirau i Espàrrech amb DNI xxx que ocupa el càrrec de Regidor de Cultura. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar es farà càrrec del muntatge i desmuntatge 
de l’exposició. Fent-se càrrec de la resolució de les reclamacions de 
responsabilitat patrimonial que per aquest concepte es puguin formular pels 
tercers o pel propi Consell Comarcal del Maresme.  
 
A aquests efectes l’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga expressament a disposar 
d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi aquestes contingències. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Maresme es farà càrrec del lliurament i la 
recollida dels 20 panells mitjançant la signatura del document “Lliurament i 
recollida de l’Exposició EL MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ (1702-1714)”, que comprometrà ambdues parts a, per una part 
el Consell Comarcal del Maresme lliurar-la en perfecte estat i per altra part a 
l’Ajuntament, a retornar-la en el mateix estat en què va ser 
lliurada. 
 
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, 
en lloc i la data que s’indica a l’encapçalament. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme, per a l’exhibició de l’exposició El Maresme en la línia del Temps de la 
Guerra de Successió (1702 – 1714). 
 
SEGON.- Designar com a persona responsable al senyor Pere Xirau i Espàrrech, 
regidor delegat de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, a tots els 
efectes. 
 
8.- APROVAR EL CONTRACTE DE PRÈSTEC EN REGIM DE COMODAT DE 
DOS CONJUNTS CERÀMICS PROPIETAT DEL MUSEU DE LA CERÀMICA DE 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ 
PERMANENT A LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 
El Museu de la Ceràmica de l’Institut de Cultura de Barcelona es propietari de dos 
conjunts ceràmics atribuïts a Lluís Domènech i Montaner que s’exposen a la Casa 
Museu Ll. Domènech i Montaner. 
 
Atès que l’Institut de Cultura de Barcelona té la voluntat de continuar cedint 
aquestes peces destinades a l’exposició permanent de la Casa Museu Ll. 
Domènech i Montaner segons les condicions del contracte de préstec en règim de 
comodat que es transcriu a continuació: 
 
“ CONTRACTE DE PRÉSTEC EN RÈGIM DE COMODAT 
 
Barcelona, 2014 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor JLAR, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, actuant en nom i representació de l’esmentat Institut, per 
delegació de la Presidenta de l’ICUB de 21 de setembre de 2011 i en ús de 
l’article 6.4 dels Estatuts, domiciliat a Barcelona (08002), La Rambla, 99, amb NIF 
número P5890006I, assistit en aquest acte per la secretària delegada de l’Institut 
de Cultura, Sra. Montserrat Oriol i Bellot. 
 
I, d’una altra part, el senyor Pere Xirau i Espàrrech Regidor de Cultura, de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF xxx, en nom i representació del qual actua 
per delegació de la competència de la Junta de Govern de data XX, assistit per la 
secretària accidental, Sra. Cristina Cabruja i Sagré. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer: Que l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu del Disseny de 
Barcelona, està en disposició de formalitzar un contracte per regular les 
condicions de la cessió de préstec en comodat de dues peces del fons de la 
Col·lecció de Ceràmica, (Annex 1), destinades a l’exposició permanent de la Casa 
Museu Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar. 
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Segon:  La cessió del préstec en comodat tindrà una durada de quatre anys, 
podent-se prorrogar per voluntat expressa d’ambdues parts mitjançant signatura 
d’una addenda al contracte, per un període inicial igual al primer. 
 
Es podrà posar fi al préstec mitjançant la rescissió del contracte per escrit, i es 
comunicarà amb una antelació de sis mesos per qualsevol de les dues parts. 
 
En cas que es constatin riscos greus per a la seguretat i/o conservació de les 
peces prestades, el cessionari podrà exigir-ne la restitució i devolució de les 
peces, sense avís previ. En aquest supòsit l’embalatge, desembalatge i transport 
de les peces aniran a càrrec del dipositari. 
 
Tercer: La Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, assumirà 
les despeses de seguretat de les peces motiu del préstec i haurà de respondre de 
la seva conservació. 
 
Quart: Les sales d’exposició de les peces cedides hauran de complir la normativa 
de seguretat i conservació, tant pel que fa a les condicions ambientals com a la 
prevenció d’incendis i/o robatoris, establint els sistemes de vigilància i control 
adients. 
 
Cinquè: En el cas de destrucció, pèrdua o robatori de les peces en préstec, el 
dipositari n’haurà d’informar al Museu del Disseny de Barcelona i li haurà d’abonar 
en concepte d’indemnització, una suma igual a la darrera taxació de la peça o 
peces sinistrada, quantitat que consta en l’annex 1 d’aquest contracte. 
El termini de pagament de la indemnització no podrà ser superior a un any. 
 
En el cas de deteriorament que comporti la depreciació de les peces cedides en 
préstec, el dipositari n’haurà d’informar al Museu del Disseny de Barcelona i li 
haurà d’abonar en concepte d’indemnització, una suma proporcional a la pèrdua 
de valor de la peça o peces. Aquesta quantitat serà fixada pel prestador i no podrà 
excedir el valor de la darrera taxació. 
El termini de pagament de la indemnització no podrà ser superior a un any. 
 
Sisè: Qualsevol feina de restauració que impliqui una manipulació de qualsevol de 
les peces objectes del préstec, haurà de posar-se en coneixement amb antelació i 
per escrit, al Departament de col·leccions del Museu del Disseny de Barcelona. 
 
Setè: Tant en l’exposició al públic, com en les publicacions i reproduccions, així 
com qualsevol altre tipus de difusió que se’n pogués fer de les peces, haurà de 
figurar la procedència de les mateixes 
 
Vuitè:  Per a totes les qüestions relacionades amb el préstec de les peces 
propietat del Museu del Disseny de Barcelona de l’Institut de Cultura, la jurisdicció 
competent serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Novè:  Seran causes de resolució del present contracte, a més a més de les 
generals establertes per llei, les següents: 
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 Per mutu acord. 
 La impossibilitat sobrevinguda, de caràcter legal o material, que impedeixi 

donar compliment a l’objecte del present contracte. 
 L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en el 

present contracte. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present contracte per duplicat, en el 
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
Annex 1:  
 
RELACIÓ DE LES OBRES QUE SÓN CEDIDES, EN CONCEPTE DE  
COMODAT, per a la seva exposició a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner 
de Canet de Mar,  amb especificació dels números d’inventari i la valoració 
corresponent:  
 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del contracte de préstec en règim de comodat dels 
dos conjunts ceràmics propietat del Museu de la Ceràmica de l’Institut de Cultura 
de Barcelona que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquesta proposta.  
 
SEGON.- Facultar en Pere Xirau i Espàrrech per signar tots els documents que es 
derivin d’aquest acord.  
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9.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
JRA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL CARRER JAUME FERRER 
NOÉ, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JRA, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcció de piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 3 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada en relació a la sol·licitud de llicència 
d’obres menors per a la construcció d’una piscina al C/ Jaume Ferrer Noé, xx, es 
comprova que es tracta de l’escrit on s’indica la quantificació del volum de terres i 
s’identifica el responsable de la deposició. 
 
La documentació aportada complementa l’expedient i les obres proposades 
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: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m., en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 

 
2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 

existents”. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 4 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 3.06.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció de piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, xx, sol·licitada pel senyor JRA, 
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 
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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. JRA per a la construcció de piscina al 
C/Jaume Ferrer Noé, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

 La construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1,50 m, en cas contrari, serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 

 La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar  els nivells topogràfics 
existents. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 98.78€ (noranta vuit euros amb setanta vuit 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 
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risc de 194.04€ (cent noranta quatre euros amb quatre cèntims d’euro) i una altra 
per als residus de la construcció de 150,04 € (cent cinquanta euros amb quatre 
cèntims d’euro). 
 
 
10.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
XSC, PER A CANVIAR L’ENRAJOLAT DE CUINA I BANY AL CARRER DEL 
MAR, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. XSC, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per al canvi d’enrajolat de cuina i bany al carrer del Mar, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar l’enrajolat de bany i cuina al carrer del Mar, 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 30 de maig de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.05.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi 
d’enrajolat de cuina i bany al carrer del Mar, xx, sol·licitada pel senyor XSC, 
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 
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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. XSC, per al canvi d’enrajolat de cuina i 
bany al C/Del Mar, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 98.78€ (noranta vuit euros amb setanta vuit 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 60€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150,04 
€ (cent cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro). 
 
11.- RELACIO DE DECRETS DES DEL DIA 26 AL DIA 30 DE MAIG DE 2014 
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

706 26/05/2014 Incoacióexpedientstrànsit 26/05/2014  
707 26/05/2014 Imposiciósancions persones físiques 

26/05/2014 
 

708 26/05/2014 Imposiciósancions persones jurídiques 
26/05/2014 

 

709 26/05/2014 ContractacióballFestaMajordia 27 de juny  
710 26/05/2014 Registre parelles estables  
711 26/05/2014 Tarifes agua 2014  
712 26/05/2014 Sobreseguimentexpedient de restauració 

Joan Oms, 12 
 

713 26/05/2014 Incoaciósancióescombraries LM  
714 26/05/2014 Incoacióresponsabilitat patrimonial Marta 

Prats 
 

715 26/05/2014 Terrassa d'estiu al Bar del Punt de 
Trobada 

 

716 27/05/2014 Terrassa d'estiu el bar la granja  
717 27/05/2014 Autoritzaciótir el platd'en José Arcos  
718 27/05/2014 Incoacióordred'ejecució Joan Oms xx 

parcel.la 56 
 

719 27/05/2014 Desestimar responsabilitat patrimonial 
CindaPlanet 

 

720 27/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
721 27/05/2014 canvi de nom de cementiri  
722 27/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
723 27/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
724 27/05/2014 Pagament a justificar  
725 28/05/2014 Denegacióterrassad'estiufrankfurt 17  
726 28/05/2014 Canvinom de les oficines del c/ Cadí, 9  
727 28/05/2014 canvi de nom de nínxol  
728 28/05/2014 canvi de nom de nínxol  
729 28/05/2014 canvi de nom de nínxol  
730 28/05/2014 canvi de nom de nínxol  
731 28/05/2014 Despesessetmanals  
732 28/05/2014 canvi de nom de cementiri  
733 28/05/2014 canvi de nom de cementiri  
734 28/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
735 28/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
736 28/05/2014 Autorització festival de dansa a l'envelat  
737 28/05/2014 Festad'Unió Municipal de Catalunya a  
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

l'envelat 
738 28/05/2014 Autoritzaciópernoctació casa del bosc  
739 28/05/2014 Manament de pagament a justificar 

despesesFestaMajor 2014 
 

740 28/05/2014 Terrassa estiu restaurant Pica Pica  
741 28/05/2014 Terrassa d'estiu de la Tasqueta de la Cata  
742 28/05/2014 Reconeixementtrienni Sr., C.M.M  
743 28/05/2014 Reconeixementtrienni Sr. A.R.B.  
744 28/05/2014 Aprovaciónòmina mes de maig  
745 29/05/2014 Assabentat consulta 

FisioteràpiaCastanyer, 1 
 

746 29/05/2014 Assabentatperruqueria i estètica Font, 14  
747 29/05/2014 Assabentatbotigaroba i complements Font, 

14 
 

748 29/05/2014 Reconeixementvacances RAG  
749 29/05/2014 Incoacióresponsabilitat patrimonial JV  
750 29/05/2014 Resolucióexpedient sancionador de 

civisme FP 
 

751 29/05/2014 Resolucióexpedient sancionador civisme 
VS 

 

752 29/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
753 29/05/2014 Canvi de nomnínxol  
754 29/05/2014 Canvi de nom de nínxol  
755 29/05/2014 Canvi de nom de nínxol.  
756 29/05/2014 Modificaciócondicionscontractuals MMG  
757 29/05/2014 Modificaciócondicionscontractuals Sr. 

A.D.C. 
 

758 29/05/2014 Incoacióordreexecuciócarrer Francesc 
Parera 49-59 

 

759 29/05/2014 AutoritzacióRepercusió per l'ODEON  
760 29/05/2014 Aprovacióvacances 2014  
761 29/05/2014 25è concurs de Paelles del Club Botxes 

MM 
 

762 29/05/2014 Inscripció al registre entitats: 
AssociacióesportivaCanetRace 

 

763 30/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
764 30/05/2014 Canvi de nom de cementiri  
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12.- 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 19.44 hores 
de tot el que jo com a secretària accidentalcertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 


