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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 18 DE SETEMBRE 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: 19.13 hores 
Hora que acaba: 20.02 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 
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 10.09.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 

Fundació Teatre Clavé per a la realització de l’art de ser espectador, la 
programació d’arts escèniques i música en horari escolar durant el curs 2014-
2015 

5) Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa 
treball i formació de persones aturades 

6) Concessió de llicència d’obres a la Sra. MC, per al canvi de rajoles del bany al 
carrer Caldeta, XX 

7) Concessió de llicència d’obres al Sr. FPR, per a treure un envà interior no 
estructural a l’habitatge situat al carrer Sant Ignasi de Loyola, XX 
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8) Concessió de llicència d’obres al Sr. SBM, per a repassar i pintar la façana 
amb bastida inferior a 3 m. al carrer Stma. Trinitat, XX 

9) Relació de decrets des del dia 1 al 5 de setembre de 2014 
10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10.09.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 10 de setembre 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Cèdula de notificació de data 10 de setembre de 2014, acompanyant 
Diligència d’Ordenació de data 10 de setembre, emeses per la Secretària Judicial 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, corresponent a l’escrit 
d’al·legacions presentat pel Sr. JGP,  en relació al Procediment abreujat 300/2012 
Secció M2. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Decret de data 2 de setembre de 2014, emès pel Secretari Judicial del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, relatiu al Recurs: 101/2012 – 
Procediment abreujat I, interposat per JGP. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’Ordenació de data 12 de setembre de 2014, emesa per la 
Secretària Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, 
relatiu al Recurs: 217/2014 Procediment: Recurs ordinari Secció: a2, interposat 
per SOREA, SOCIEDAD REGINAL DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS, S.A.U. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  18 de setembre  de 2014, de l’Ajuntament  
per import de 181.610,55 €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2014/32. 
 
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. 
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Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 18 de setembre  de 2014, per 
import de  181.610,55 €, corresponent a la relació F/2014/32  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ DELCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I LA FUNDACIÓ TEATRE CLAVÉ PER A LA 
REALITZACIÓ DE L’ART DE SER ESPECTADOR, LA PROGRAMACIÓ D’ARTS 
ESCÈNIQUES I MÚSICA EN HORARI ESCOLAR DURANT EL CURS 2014-2015  
 
Atès que per al curs 2014-2015 la Regidoria d’Educació vol oferir als alumnes 
d’educació infantil i primària de Canet de Mar la possibilitat que puguin assistir a 
algun espectacle d’arts escèniques o música al llarg del curs escolar. 
 
Atès que la Fundació Teatre Clavé organitza L’art de ser espectador, una 
programació d’arts escèniques i música en horari escolar adreçada a alumnes des 
d’Educació Infantil fins a Batxillerat dels municipis de l’Alt Maresme (Canet de Mar, 
Calella, Pineda, Santa Susanna, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera). 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en data 15 de setembre de 2014 que 
es transcriu a continuació:  
 

L’Ajuntament de Canet de Mar vol oferir a tots els infants en edat escolar 
que estiguin escolaritzats en les etapes d’Educació Infantil i Primària 
l’oportunitat d’assistir a un espectacle relacionat amb les arts escèniques i 
la música dins del calendari escolar i en horari lectiu, amb el doble objectiu 
de familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques i la música, i garantir la 
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’oferta artística.  
 
La Fundació Teatre Clavé organitza L’art de ser espectador, una 
programació d’arts escèniques i música en horari escolar adreçada a 
alumnes des d’Educació Infantil fins a Batxillerat dels municipis de l’Alt 
Maresme. Aquest fet respon a un acord pres per l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de Barcelona, que va dividir la província de 
Barcelona en diferents sectors i va delegar la zona d’influència detallada al 
punt primer al Teatre Clavé. 
 
La programació en horari escolar del Teatre Clavé presenta una pluralitat 
d’espectacles amb rigor i qualitat, compta amb propostes de diferents 
gèneres (teatre, música, dansa, titelles, etc.) i ofereix més d’una proposta 
per cicle o nivell educatiu per la qual cosa es considera interessant per als 
centres educatius del nostre municipi. 
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La programació d’arts escèniques i música en horari escolar es finança a 
tres bandes: alumnes-espectadors, Diputació de Barcelona i ajuntaments 
dels municipis participants de la maners següent. La part de la despesa 
que no queda coberta amb els ingressos corresponents a l’entrada que 
paguen els alumnes-espectadors (5 euros amb transport inclòs) constitueix 
el dèficit del programa. Aquest dèficit es finança al 50% entre els 
ajuntaments i la Diputació de Barcelona. 
 
El cost aproximat per als ajuntaments se situa al voltant de 3 euros per 
alumne. El preu disminueix a mesura que s’incrementa el nombre 
d’espectadors de cada municipi. Segons els càlculs que ha facilitat la 
Fundació del Teatre Clavé, i que es fan constar annexos a aquest informe, 
l’aportació de l’Ajuntament de Canet seria de 2.500€ que es liquiden a final 
de temporada, un cop tots els alumnes del municipi han dut a terme el 
programa L’art de ser espectador.  Caldrà, doncs, preveure consignació 
pressupostària suficient al pressupost municipal per a l’exercici 2015. 
 
En conclusió, s’informa favorablement l’aprovació del conveni esmentat. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació 
Teatre Clavé per a la realització de L’art de ser espectador durant el curs 2014-
2015, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
I LA FUNDACIÓ TEATRE CLAVÉ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ART DE SER 
ESPECTADOR, LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA EN 
HORARI ESCOLAR DURANT EL CURS 2014-2015  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, Jesús Marin i Hernàndez, amb DNI XXXXX com a alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, degudament autoritzat per aquest acte. 
 
De l’altra, el Sr JCGC amb DNI XXXXX, com a president de la Fundació Teatre 
Clavé; degudament autoritzat per aquest acte. 
 
II. ANTECEDENTS  
 
Primer.- Des de fa prop de 15 anys la Fundació Teatre Clavé organitza L’art de 
ser espectador, una programació d’arts escèniques i música en horari escolar 
adreçada a alumnes des d’Educació Infantil fins a Batxillerat dels municipis de l’Alt 
Maresme (Canet, Calella, Pineda, Santa Susanna, Palafolls, Malgrat de Mar i 
Tordera). 
 
Segon.- Aquest fet respon a un acord pres el curs 1999 – 2000 per l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, que va dividir la província de 
Barcelona en diferents sectors i va delegar la zona d’influència detallada al punt 
primer al Teatre Clavé, tant per la idiosincràsia de l’equipament com per la 
voluntat de servei públic manifesta en la programació d’aquest Teatre. Des de 
llavors, aquest acord per racionalitzar l’ús dels diferents equipaments públics que 
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té el territori i optimitzar els recursos gràcies al treball en xarxa s’ha respectat, 
essent els principals beneficiaris tota la comunitat educativa i, de rebot, la 
ciutadania.  
 
Tercer.- La programació en horari escolar del Teatre Clavé ha vetllat i segueix 
vetllant per oferir una pluralitat d’espectacles amb rigor i qualitat. Durant tot aquest 
temps, la programació en horari escolar ha comptat cada any amb propostes de 
diferents gèneres (teatre, música, dansa, titelles, etc.); oferint més d’una proposta 
per cicle o nivell educatiu; i portant companyies de Catalunya, de l’Estat espanyol i 
també de diferents punts d’Europa, fent especial incidència en els espectacles en 
llengua anglesa. S’ha treballat i es treballa perquè l’experiència d’assistir al teatre 
sigui viscuda com quelcom enriquidor i positiu per als alumnes, en totes les seves 
dimensions. Tant en rigor i pluralitat de programació, com en qualitat de l’espai on 
es duen a terme els espectacles.  
 
Quart.-  Els objectius que regeixen L’art de ser espectador són:  

 Sensibilitzar els infants i joves envers les arts escèniques i la música. 
 Oferir als centres educatius una programació artística de qualitat, 

adaptada a cada nivell educatiu. 
 Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés a l’oferta artística de tots els 

alumnes.  
 Formar espectadors i crear nous públics de les arts escèniques i la 

música. 
 Convertir la visita al teatre en una experiència enriquidora. 

 
Per això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració que es regeix pels 
següents: 
 

PACTES 
 

Primer.- L’objecte d’aquest document és establir un marc de cooperació entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Teatre Clavé per a la realització de 
L’art de ser espectador, la programació d’arts escèniques i música en horari 
escolar adreçada a alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 
Secundària i Batxillerat del municipi de Canet de Mar. 
 
Segon.- El desenvolupament de L’art de ser espectador es regirà pels següents 
criteris pedagògics i organitzatius: 
 S’adreça a tots els alumnes d’Educació Infantil i Primària dels centre 

educatius del municipi de Canet de Mar. Les escoles bressol en queden 
excloses. 
 La programació es durà a terme entre el setembre de 2014 i el juny de 2015, 

sempre en dies lectius i en horari escolar. 
 La programació és competència de la Fundació Teatre Clavé, que l’elabora 

tenint en compte criteris de qualitat, rigor i pluralitat d’espectacles. La 
programació compta amb propostes artístiques de gèneres diversos 
organitzades per cicles educatius. No es contemplen sessions de cinema. 
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 Les sessions es duran a terme al Teatre Clavé de Tordera, un equipament 
escènic municipal gestionat per la Fundació Teatre Clavé que compleix amb 
les condicions i requisits per a l’acolliment d’espectacles professionals.  
 Per tal de gaudir de l’espectacle amb les condicions òptimes, les funcions 

tenen un aforament màxim d’alumnes que varia segons el nivell educatiu: 
200 per educació infantil; 300 per educació primària, secundària i batxillerat. 
 La contractació i la coordinació del servei de transport interurbà (anada al 

Teatre Clavé i tornada al municipi d’origen) anirà a càrrec de la Fundació 
Teatre Clavé. 

 
Tercer.- La gestió global de la programació (aspectes organitzatius, contractuals, 
tècnics i logístics) anirà a càrrec de la Fundació Teatre Clavé. 
 
Quart.- Els alumnes de Canet de Mar podran participar en un màxim d’un 
espectacle per curs escolar. 
 
Cinquè.- La programació d’arts escèniques i música en horari escolar es finança a 
tres bandes: alumnes-espectadors, Diputació de Barcelona i ajuntaments dels 
municipis participants.  
 La part de la despesa que no queda coberta amb els ingressos 

corresponents a l’entrada que paguen els alumnes-espectadors constitueix 
el dèficit del programa.  
 La Diputació de Barcelona es fa càrrec d’un màxim del 50% del dèficit del 

programa.  
 Els ajuntaments dels municipis participants es fan càrrec com a màxim de 

l’altre 50% del dèficit del programa. 
 Per al curs 2014 – 2015, l’Ajuntament de Canet de Mar aportarà a la 

Fundació Teatre Clavé en concepte de participant a la programació d’arts 
escèniques i música en horari escolar un màxim de 2.500€ tenint en compte 
que l’import resultant serà sempre com a màxim el 50% del dèficit del 
programa. 

 
Sisè.- La Fundació Teatre Clavé es compromet a: 
 Complir les funcions que es contemplen en el present conveni. 
 Mantenir la col·laboració necessària amb l’Ajuntament de Canet de Mar per 

dur a terme l’activitat del present conveni. 
 Elaborar i trametre durant el mes de juny als ajuntaments i als centres 

educatius del municipi el dossier escolar amb la informació i la programació 
d’arts escèniques i música per al proper curs.  

 Mantenir actualitzat el web de L’art de ser espectador 
(www.teatreclave.cat/escolar) amb la informació sobre la programació i les 
fitxes didàctiques corresponents. 

 Abans de l’inici de la programació, informar a l’Ajuntament de Canet de Mar 
de les inscripcions que s’han produït per part dels centres educatius del 
municipi en qüestió. 

 Vetllar per la correcta tramitació de la sol·licitud de subvenció de la Diputació 
de Barcelona pel programa L’art de ser espectador per al curs corresponent.  

 Un cop finalitzat el curs, notificar a l’Ajuntament en qüestió el nombre 
d’alumnes participants i el balanç econòmic del programa al municipi, amb la 
conseqüent distribució de costos. 
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 Treballar per fer visible la participació dels tres agents en l’organització del 
programa: consistoris, Diputació de Barcelona i Fundació Teatre Clavé. En 
aquest sentit, la Fundació durà a terme les següents accions: 

 Inclusió dels logotips dels organitzadors en tots els materials de 
difusió que s’elaborin en motiu del programa, ja sigui en suport paper 
o bé digital. 
 Al vestíbul del Teatre Clavé, incorporar un roll-up o banderola amb el 

títol “L’art de ser espectador” i els logotips dels organitzadors.  
 Notes de premsa de la programació, ressaltant el paper dels 

organitzadors. 
 

Setè.-  L’Ajuntament de Canet de Mar, per la seva banda, es compromet a: 
 Contribuir a la promoció de L’art de ser espectadors als centres educatius 

del municipi en qüestió. 
 Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa quan 

sigui necessari. 
 Col·laborar en les accions de difusió que es duguin a terme en relació a 

l’objecte del present conveni. 
 Participar econòmicament en el finançament del programa.  

 
Vuitè.- El present conveni té vigència per al curs escolar 2014 – 2015. 
 
Novè.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni: 
 El transcurs del termini pactat. 
 L’incompliment per qualsevol de les parts signants dels compromisos 

assumits en el aquest conveni. 
 La impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 

 
En prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest conveni per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 

Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria d’Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 

 
es proposa a la Junta de Govern que prengui els acords següent: 
 

PRIMER.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Fundació Teatre Clavé per a la realització de L’art de ser espectador, la 
programació d’arts escèniques i música en horari escolar durant el curs escolar 
2014-2015. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord.   
 
TERCER.- Preveure al pressupost municipal per a l’exercici 2015 consignació 
pressupostària suficient per fer front a les despeses previstes en aquest conveni.  
 
QUART.- Notificar el present acord a la Fundació Teatre Clavé per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
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5.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ  A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN EL 
MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADES. 
 
Vista l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones 
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi per desocupació i s’obre convocatòria per a l’any 2014.  
 
Vista la base 2a de l’annex 1  de l’Ordre abans esmentada, segons la qual, podran 
ser beneficiaris dels ajuts previstos a l’Ordre, els Ajuntaments de Catalunya, 
d’acord amb els municipis que consten en el seu annex 6. 
 
Atès segons l’annex 6 al municipi de Canet de Mar  se li han preassignat 4 
contractacions, no obstant això, la base 10, estableix que en cas que restessin 
contractes de treball per assignar segons l’annex 6, es procedirà a incrementar 
l’import corresponent a un contracte de treball més per entitat, seguint l’ordre 
decreixent d’acord amb el percentatge establert a la base 2 i així successivament 
fins a esgotar el nombre de contractacions preassignades al territori. 
 
Vistes les memòries en les què es detallen les actuacions que aquesta corporació 
municipal vol incloure dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
a la determinació de les accions que preveu l’Ordre EMO/221 2104, i que són les 
següents: 
 
NOM DE L’ACCIÓ                                          SUBVENCIÓ  

SOL.LICITADA  
 
 
1.- Suport a la vigilància i manteniment d’instal·lacions esportives 7.898,64 € 
 
2.- Suport al catàleg de serveis de la Biblioteca P. Gual i Pujadas:  
      servei nocturn de sala d’estudi i digitalització del fons.  7.898,64 € 
 
3.- Suport a les tasques de manteniment i neteja dels parcs i  
 jardins i al funcionament de la Deixalleria municipal.  7.898,64 € 
 
4.- Suport delineació als serveis tècnics municipals  7.898,64 € 
 
5.- Tractament i descripció de fons documentals de l’arxiu municipal.  7.898,64 € 
 
6.- Servei d’atenció i informació turística .  7.898,64 € 
 
Vista la base 7.2 estableix que per a les accions formatives s’atorgarà una 
subvenció màxima de 450 € per contracte, equivalent a 5,00 € per 90 hores de 
formació 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa legal 
d’aplicació,de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar les memòries, on es detallen les subvencions a demanar al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb allò que s’estableix l’Ordre 
EMO/221/2014 de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació i s’obre convocatòria per a l’any 2014.  
 
SEGON.- Sol·licitar una subvenció per import de cinquanta mil noranta-un euros 
amb setanta-vuit cèntims (50.091,78 €), dels quals quaranta-set mil tres-cents 
noranta-un euros amb setanta-vuit cèntims (47.391,78 €) corresponen al cost de la 
mà d’obra desocupada  per a l’execució dels projectes de plans d’ocupació 
descrits  i  dos mil set-cents euros (2.700,00 €) en concepte de subvenció per a la 
formació de les persones contractades.  
 
 
6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. MC, PER AL CANVI DE RAJOLES DEL BANY 
AL CARRER CALDETA, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MC, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per al canvi de rajoles del bany al C/Caldeta, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’agost d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en canviar les rajoles del bany al C/ Caldeta, 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 15 de setembre, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.08.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de 
rajoles del bany al carrer Caldeta, XX, sol·licitada per la senyora MC, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
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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 complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MC, per al canvi de rajoles del bany 
al carrer Caldeta, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les següents condicions: 
 

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

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuitanta dos euros amb trenta dos cèntims d’euro 
(82.32 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb noranta 
cèntims d’euro (37.90 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60 euros) i 
dels residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part 
de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES AL SR. FPR, PER A TREURE UN ENVÀ INTERIOR NO 
ESTRUCTURAL A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER ST. IGNASI DE 
LOYOLA, XX. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
8.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES AL SR. SBM, PER A REPASSAR I PINTAR LA FAÇANA 
AMB BASTIDA INFERIOR A 3 M. AL CARRER SANTÍSSIMA TRINITAT, XX. 
Vista la instància presentada pel Sr. SBM,  en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a repassar i pintar la façana amb bastida inferior a 3 m. Al carrer Stma. 
Trinitat, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 29 d’agost d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en repassar i pintar façana amb bastida inferior a 3 metres 
d’alçada, al C/ Santíssima Trinitat, XX 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors, es constata que 
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la finca de referència es troba dins la zona d’afectació respecte la N-II, que en 
aquest tram és travessia urbana. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per amb les següents condicions: 
 

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

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

 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 15 de setembre, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 29.08.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per repassar i 
pintar façana amb bastida inferior a 3m, al carrer Santíssima Trinitat, XX, 
sol·licitada pel senyor SBM, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació per aquest concepte. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten 
a l’informe tècnic.” 
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RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. SBM, per repassar i pintar la façana 
amb bastida inferior a 3 m al carrer Stma. Trinitat, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

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

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

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

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cent vint-i-tres euros amb quaranta vuit cèntims 
d’euro (123.48 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de trenta set euros amb 
noranta cèntims d’euro (37.90 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta un euros amb setanta 
quatre cèntims d’euro (61,74 €) i dels residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro (150,04 €). Aquestes fiances es 
retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i 
comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha d’ocupar la via i s’ha 
acreditat mitjançant la liquidació corresponent. 
 
9.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 1 AL 5 DE SETEMBRE DE 2014 
 
Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1204 01/09/2014 Canvi de nom de cementiri  
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Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1205 01/09/2014 Llicència animal perillós  
1206 01/09/2014 Llicència animal perillós  
1207 01/09/2014 RCA nº 217/2014 Sorea  
1208 01/09/2014 Incoació expedients trànsit  
1209 01/09/2014 Imposició sanció persones jurídiques  
1210 02/09/2014 Llicènciaanimal perillós  
1211 02/09/2014 Baixes d'ofici  
1212 02/09/2014 Baixa d'ofici  
1213 02/09/2014 Baixa d'ofici  
1214 02/09/2014 Baixa d'ofici  
1215 02/09/2014 Atorgament bestreta Sra. E.R.A.  
1216 02/09/2014 Aprovació inicial projecte obres escales 

camp de futbol 
 

1217 03/09/2014 Baixa d'ofici  
1218 03/09/2014 Baixa d'ofici  
1219 04/09/2014 Baixa d'ofici  
1220 03/09/2014 Baixa d'ofici  
1221 03/09/2014 Adjudicació contracte subministrament 

vehicle policia local 
 

1222 03/09/2014 Resolució sancionadora de residus del 
supermercat Bon Preu 

 

1223 03/09/2014 Autorització ús Masoveria a l'entitat de 
debó de bó teatre 

 

1224 03/09/2014 Cessió ús envelat a l'ACPO  
1225 03/09/2014 Resolució sancionadora de civisme ILGB  
1226 03/09/2014 Resolució sancionadora civisme DCG  
1227 03/09/2014 Despeses setmanals  
1228 04/09/2014 Baixes d’ofici padró  
1229 04/09/2014 Baixes d’ofici padró  
1230 04/09/2014 Baixes d’ofici padró  
1231 04/09/2014 Renovació targeta discapacitat  
1232 04/09/2014 Resolució expedient sancionador de 

civisme BS 
 

1233 04/09/2014 Resolució expedient sancionador 
civisme MFMB 

 

1234 04/09/2014 Baixa mercat municipal  
1235 04/09/2014 Manament de pagament a justificar Fira 

Modernista 
 

1236 04/09/2014 Autorització festa dia 8 de setembre al 
Restaurant La Queixalada 
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Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1237 04/09/2014 Requeriment documentació garantia 
definitiva contracte gestor expedients 

 

1238 05/09/2014 Anul·lació baixa d'ofici  
1239 05/09/2014 Anul·lació baixa d'ofici  
1240 05/09/2014 Liquidació contracte Sra. S.J.L  
1241 05/09/2014 Contractació manteniment servei equips 

proteccions contra incendi 
 

1242 05/09/2014 Contractació manteniment servei 
alarmes 

 

1243 05/09/2014 Acte Cup de Canet  
1244 05/09/2014 Acte d'ADAK  

 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.02 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 


