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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
23 DE GENER 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: 19.40 hores 
Hora que acaba: 20.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín Enrique, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 16.01.14 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació serveis extraordinaris mes de gener 
5) Aprovació acceptació subvenció pla de reactivació economia local 
6) Aprovació acceptació de la part corresponent a l’Ajuntament de Canet de Mar de la 

subvenció atorgada al Consell Comarcal del Maresme per a dur a terme el 
programa integral de suport a les persones emprenedores 

7) Aprovació contracte de préstec en règim 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 

8) Concessió llicència d’obres construcció habitatge unifamiliar aïllat C/ Emilia 
Domènech, xx 
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9) Concessió llicència obres menors construcció barbacoa amb pèrgola de fusta Via 
Figuerola, xx 

10) Concessió llicència obres menors reforma cuina C/ Castanyer, xx 
11) Concessió llicència obres menors reforma cuina C/ Caldeta, x 
12) Concessió llicència obres menors canvi de bordons de gual C/ Joan Oms, xx 
13) Concessió llicència obres menors canvi banyera per plat de dutxa, C/ Miramar, xx 
14) Relació de decrets des del dia 6 de gener fins al dia 10 de gener de 2014 
15) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE DATA 16.01.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del 
dia 16 de gener 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, per 
unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Designació de magistrat al recurs d’apel·lació 149/2013 presentat pel senyor Pere 
Nolla Aguilar a la Sala Contenciosa Administrativa Secció Quarta de Barcelona del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2.2.- Diligència d’Ordenació de la Secretària del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada el dia 7 de gener de 2014, per la qual es reclama la remissió de 
l’expedient administratiu relatiu al recurs ordinari 413/2013 E (Visoren Renta, SL) en el 
termini de deu dies, amb imposició d’una multa de 300,51 euros si no es remet aquest 
expedient. 
 
2.3.- Diligència d’Ordenació de la Secretària del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada el dia 15 de gener de 2014, per la qual s’emplaça a la part 
actora amb lliurament de l’expedient administratiu del recurs ordinari 413/2013 E 
(Visoren Renta, SL) perquè en el termini de vint dies formalitzi la demanda, amb 
l’advertiment que si no ho fa així, caducarà el recurs. 
 
2.4.- Resolució del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona, dictada el 
dia 23 de desembre de 2013, per la qual es requereix a l’Ajuntament que remeti 
l’expedient administratiu, com a mínim amb un termini de quinze dies d’antelació del 
dia de la vista que serà el 26 de gener de 2015, relatiu RCA 194/2013 - A, interposat 
pel senyor JATS contra l’acte presumpte per silenci administratiu de la instància 
presentada pel recurrent en data 8 de gener de 2013 davant del senyor alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
2.5.- Diligència d’Ordenació de la Secretària del Jutjat contenciós administratiu número 
12 de Barcelona, dictada el dia 19 de desembre de 2013, per la qual es retorna 
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l’expedient administratiu del RCA 210/2012 de la Secció 2C, interposat pel senyor Julià 
Galí Parejo, perquè és ferma la interlocutòria de data 29 d’octubre de 2012. 
 
2.6.- Devolució de l’expedient administratiu del RCA 382/2013- Secció A, interposat 
per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra la moció aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament a favor de la sobirania fiscal, perquè es completi i es torni a remetre 
novament al jutjat, en el termini establert legalment. 
 
2.7.- Recursos contenciosos que la Diputació de Barcelona ha comunicat a 
l’Ajuntament de Canet de Mar que no pot fer-se’n càrrec. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 23 de gener de 2014, de l’Ajuntament per import 
de 52.409,66 €, corresponent a la relació de la mateixa data,  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que s’han 
d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 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: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 23 de gener de 2014, per import de 
52.409,66 €, corresponent a la relació F/2014/1 de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents 
del pressupost de la corporació municipal de l’any 2013. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15   
DE DESEMBRE DE 2013 FINS AL 15 DE GENER DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de desembre de 2013 al 15 de gener de 
2014. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del 
seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
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Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi 
hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil dos-cents seixanta-quatre euros 
amb trenta-un cèntim (5.264,31 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de desembre  
de 2013 al 15 de gener de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents cinquanta euros amb 
cinquanta-dos cèntims (1.650,52 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de gener de 2014.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat nou-cents noranta-dos euros (992,00 €) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local 
durant el mes de gener 2014.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-nou euros amb seixanta-
tres cèntims (229,63 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2104.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-set eur0os amb quaranta-tres 
cèntims (197,43 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes de gener de 2014.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent vint-i-set euros amb trenta-sis cèntims 
(127,36 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia Local, durant 
el mes de gener de 2014.  
 
SETÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents trenta euros amb cinquanta-tres 
cèntims (1.530,53 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia 
Local, durant el mes de gener de 2014.  
 
VUITÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PLA DE REACTIVACIÓ ECONOMIA LOCAL 
 
La  Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 
de desembre de 2013, va aprovar el “Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local”, del seu règim de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts 
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corresponents a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1) i 
de l’obertura de convocatòria pública per la concessió d’ajust corresponents a les línies 
de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius 
de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals” (Fase 2) en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
Atès que l’atorgament d’ajuts en la fase 1, d’execució del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local, “finançament dels plans locals d’ocupació”, s’ha 
fet pel procediment de concessió directe, atesa la seva consideració com a fons de 
prestació, de conformitat amb la clàusula 12.3.b) del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” i a l’Ajuntament de Canet de Mar, li correspon un 
import total de 70.993,69 €, que corresponen 35.496,85 € per a l’any 2013 i 35.496,84 
€ per a l’any 2014. 
 
Atès que entre les despeses concertables hi ha les despeses directes de personal, 
relatives a la contractació de personal de nova incorporació en la modalitat de personal 
laboral o interí, que es trobi, amb caràcter previ, en situació legal de desocupació i que 
preferentment, estigui inscrit a un Servei Local d’Ocupació de la demarcació de 
Barcelona, sempre que la durada de la contractació o del nomenament interí sigui per 
un període mínim de 3 mesos. 
 
Atès que per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el març de la línia 
“finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1), és necessari que els ens 
destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut, com a màxim fins al 31 de 
març de 2014 a través de la realització del tràmit “P300” d’acceptació d’ajuts, 
disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits els ens 
locals i altres administracions”, a l’espai corresponent de la “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, efectuarà un pagament anticipat del 100% de 
l’import concedit, corresponent a l’anualitat 2013, una vegada hagi rebut el document 
normalitzat d’acceptació de l’ajut per part de l’ens destinatari,  per això, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el març de 
la fase 1, d’execució del Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local, “finançament dels plans locals d’ocupació”, per un import total de 70.993,69 €, 
que corresponen 35.496,85 € per a l’any 2013 i 35.496,84 € per a l’any 2014. 
 
SEGON.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació de la subvenció 
atorgada, mitjançant la realització del tràmit “P300”, d’acceptació d’ajuts, en el si del 
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, ”, a l’espai corresponent de la 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
 
6.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ DE LA PART CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME PER A DUR A TERME EL PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A 
LES PERSONES EMPRENEDORES. 
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Vist que el Consell Comarcal del Maresme mitjançant Decret de president 306/13 de 
18 de novembre, ratificat a la Comissió Permanent del Ple de data 10 de desembre de 
2013, va aprovar sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya una subvenció per import de 207.163,33€,en el marc legal de l’Ordre 
EMO/276/2013 de 30 d’octubre per la qual s’estableixen les bases reguladores del 
Programa Integral de foment de ‘emprenedoria de la Direcció General d’Econòmica 
Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn, publicada en 
el DOGC núm. 6497 de 8/11/2013, per a dur a terme el Pla de Treball. Línia A. 
Programa Integral de suport a les persones emprenedores.  
 
Atès que aquesta sol·licitud va ser tramitada per el Consell Comarcal del Maresme 
actuant com a entitat promotora del projecte agrupat representant a les entitats 
conveniades següents: Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Pineda de Mar, 
Ajuntament de Palafolls i Ajuntament de Calella.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme va rebre resolució signada en data 18 de 
desembre de 2013 de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, núm. 
expedient 028-05-2013, d’atorgament de subvenció regulada en la convocatòria 
EMO/276/2013 de 30 d’octubre, sota el concepte modalitat Línia P81, línia A. 
Programa integral de suport a les persones emprenedores, rebuda mitjançant la 
plataforma EaCat. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha notificat a aquest Ajuntament, mitjançant 
la plataforma EaCat, amb registre d’entrada E/000218-2013, l’acord adoptar per Decret 
de Presidència núm 351/13 de 20 de desembre de 2013, referent a l’acceptació de la 
subvenció atorgada per un import de 100.000,00,- € sobre el cost elegible de 
125.000,00€, dels quals el import atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar és de 
15.000,00€ sobre un cost elegible a justificar de 18.750,00€. 
 
Atès que el cost d’aquesta actuació no representa cap modificació pressupostària ja 
que correspon a les despeses i costos salarials del tècnic d’empresa i ocupació, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria, Turisme, Benestar Social i Família, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la part corresponent de la subvenció atorgada per la Direcció 
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, regulada en la convocatòria 
EMO/276/2013 de 30 d’octubre, sota el concepte modalitat Línia P81, línia A. 
Programa integral de suport a les persones emprenedores per un import de 15.000,00 
euros sobre un cost elegible de 18.750,00€. 
 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la 
subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jesús Marín i Hernàndez, per signar 
els documents que siguin necessaris. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats. 
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7.- APROVACIÓ DEL 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 
 
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.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER EMILIA DOMENECH NÚMERO xx 
 
Vista la instància presentada pels senyors JAF i MIF, en nom i representació d’ells 
mateixos, en virtut de la qual sol·liciten llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar al carrer Emília Domènech número xx . 
  
Vist l’informe de l’arquitecta de data 13 de gener de 2014, el contingut del qual és: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que amb data 3-01-2014, es 
modifiquen totes les esmenes requerides en l’informe amb data 30-10-2013.  
 

La documentació de referència aporta: 
 

- Modificació de la memòria descriptiva, MD 1, pàg. 2, del proj. bàsic.    
- Plànol topogràfic, plànol amb cotes de la planta baixa, alçat de la façana 

posterior, plànols 2, 3, 4, 12, 13 del projecte bàsic, i plànols 4, 5, 21 i 24 del 
projecte executiu. 

- Modificació de la memòria constructiva, MC 6.6.3, del projecte executiu. 
- Estudi tècnic d’instal·lació solar tèrmica per ACS. 
- Assumeix visats d’arquitecte i aparellador. 

 
 Es constata que: 
 

-  Es justifica la superfície de solar. 
-  S’aporta plànol de tanques, on les portes situades a la tanca de carrer mantenen 

la configuració de 0.80 opac i 1.20 calat. 
-  Es protegeixen els desnivells per evitar el risc de caiguda. 
-  Es justifica el compliment del decret d’ecoeficiència. 
-  Es defineix l’espai estenedor i rentat de roba a planta primera, on un dels 

dormitoris amb accés a terrasa, passa a ser habitació de rentat de roba amb 
estenedor exterior. 

-  Es defineix ubicació i projecte de plaques solars. 
 
 

El projecte s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació, conseqüentment 
s’informa favorablement la documentació aportada.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de gener d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades en dates 18.11.2013 i 03.01.2014 per JAF i MIF per tal d’obtenir llicència 
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municipal d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Emília Domènech, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic redactat per 
BANTULÀ ARQUITECTES (Visat 2013009987, de 07.11.2013), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes a 
llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), segons el qual 
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta 
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 
LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercer.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada en dates 
18.11.2013 i 03.01.2014 a què es refereix l’article anterior, han estat informat 
favorablement per l’arquitecta, en data 13.01.2014. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents a la 
provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i taxes 
urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada”. 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a JAF i MIF, per a la construcció habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Emília Doménech, xx, d’acord al projecte bàsic i executiu 
redactat per Bantulà Arquitectes, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de 
setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre construccions 
per un import de cinc mil cinc-cents quatre euros amb seixanta-cinc cèntims (5.504,65 
€) i  per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-
set cèntims (786,57 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de dos mil set-cents cinquanta-dos euros amb 
trenta-tres cèntims (2.752,33 €) i dels residus de construcció per import de mil quatre-
cents seixanta-quatre euros (1.464,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el 
moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver 
dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat conforme 
no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, 
d’acord amb el què disposa les ordenances fiscals vigents. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. FJGG, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA BARBACOA AMB PÈRGOLA DE FUSTA A LA VIA 
FIGUEROLA, xx. 
       
Vista la instància presentada pel Sr. Francisco JGG, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la construcció d’una barbacoa amb pèrgola de fusta a la 
Via Figuerola, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de gener de 2014, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la nova documentació presentada en relació a les obres que es pretenen 
realitzar  al pati de la planta baixa de Via Figuerola, xx, per tal de construir una barbacoa 
amb pèrgola de fusta, es constata que es tracta de l’escrit d’autorització del veí afectat 
per la instal·lació de l’esmentada barbacoa, el Sr. JPV. 
 
Donat que les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, permeten la construcció de 
barbacoes fixes amb campana de fums i xemeneia, sempre que hi hagi conformitat per 
part dels veïns afectats, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència d’obres 
menors per a la construcció d’una barbacoa amb pèrgola de fusta al pati de la planta 
baixa de l’habitatge situat al Via Figuerola, xx.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
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“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 14.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la construcció d’una barbacoa amb 
pèrgola de fusta a la Via Figuerola, xx, sol·licitada pel senyor JGG, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JGG, per a la construcció d’una barbacoa 
amb pèrgola de fusta a la Via Figuerola, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 122.00€ (cent vint-i-dos euros) i les taxes urbanístiques per import de 116.33 
€ (cent setze euros amb trenta tres cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en risc 
de 61.00€ (seixanta-un euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 € 
(cent cinquanta euros). 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, PER A LA REFORMA DE 
CUINA EXISTENT AL CARRER CASTANYER, x. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MPJ, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reforma de cuina existent al carrer Castanyer, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de gener de 2014, el contingut 
del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reformar la cuina existent de l’habitatge situat al carrer 
Castanyer, 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 14 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 09.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma de cuina existent al 
carrer Castanyer, xx, sol·licitada per la senyora MPJ,, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, 
va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
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sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. MPJ,, per a reformar cuina existent al 
C/Castanyer, xx , sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 125.96€ (cent vint-i-cinc euros amb noranta sís 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 62.98€ (seixanta-dos euros amb noranta vuit cèntims d’euro) i una altra per als 
residus de la construcció de 150.00 € (cent cinquanta euros). 
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11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A REFORMAR LA 
CUINA EXISTENT AL C/CALDETA, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MEMG, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a reformar la cuina existent al C/Caldeta, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reformar cuina existent a l’habitatge situat al carrer 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 14 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 13.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma de cuina existent al 
carrer Caldeta, xx, sol·licitada per la senyora MEMG, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, 
va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
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En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 

 
RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MEMG, per a reformar cuina existent al 
C/ Caldeta, xx sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 58.24€ (cinquanta vuit euros amb vint-i-quatre 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 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 € 
(cent cinquanta euros). 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER AL CANVI DE 
BORDONS DE GUAL AL CARRER JOAN OMS, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. AJP, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres 
menors per al canvi de bordons de gual al carrer Joan Oms, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de gener 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 els bordons de gual al carrer Joan Oms, 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: 
 
1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les alineacions 

preexistents. 
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2. Caldrà col·locar els bordons prefabricats que a continuació es detallen, amb les 

corresponents peces especials per a entregar el gual amb la resta de bordons de la 
vorera: 
 Model a col·locar en voreres d’amplada inferior a 1.40 m. : mides de la peça: 

17x75x28 cm + peces especials d’entrega. 
 Model a col·locar en voreres d’amplada superior o igual a 1.40 metres: mides de 

la peça: 35x50x25 cm. + peces especials d’entrega.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 13.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de bordons de gual al carrer 
Joan Oms, xx sol·licitada pel senyor AJP, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 
 

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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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. AJP, per a canviar els bordons de gual al 
carrer Joan Oms, xx sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 12.00€ (dotze euros) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € (trenta 
set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en risc 
de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 € 
(cent cinquanta euros). 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CANVIAR LA 
BANYERA PER PLAT DE DUTXA AL C/MIRAMAR, xxx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per al canvi de banyera per plat de dutxa al C/Miramar xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 de gener 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 banyera per plat de dutxa al carrer Miramar, 8, 1er, 2a. 
 
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 14 de gener de 2014, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que la tècnic municipal ha emès, en data 13.01.13, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per al canvi de banyera per plat de  
dutxa al carrer Miramar, xx, sol·licitada pel senyor MC, s’emet el següent 
 
INFORME 
 



 

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

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

 
 

17

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 113 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència d’obres majors i menors 
han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de domini públic, si s’escau. En els 
termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les autoritzacions d’ocupació de la via 
pública complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de 
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne 
el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, 
segons els criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten a l’informe 
tècnic.” 
 

RESULTANT que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la proposta per part 
dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. MC, per a canviar la banyera per plat de 
dutxa al carrer Miramar, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions per 
import de 80.00€ (vuitanta euros) i les taxes urbanístiques per import de 37.90 € 
(trenta set euros amb noranta cèntims d’euro).  
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TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en risc 
de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.00 € 
(cent cinquanta euros). 
 
14.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 FINS AL 10 DE GENER DE 2014 
 

Núm. Data Resum 

5 07/01/2014 Modificació trànsit accés escoles 

6 07/01/2014 Alta parada mercat RC 

7 07/01/2014 Alta parada mercat MO 

8 07/01/2014 Alta parada mercat SF 

9 08/01/2014 Incoació expedients trànsit 

10 08/01/2014 Imposició sanció persones físiques 

11 08/01/2014 Imposició sanció persones jurídiques 

12 08/01/2014 Incoació expedient escombraries particular CB 

13 08/01/2014 Incoació expedient escombraries particular AG 

14 08/01/2014 Incoació expedient sancionador escombraries particular AP 

15 08/01/2014 Autorització ball country envelat 

16 08/01/2014 Concessió targetes discapacitat 

17 08/01/2014 Concessió targetes discapacitat 

18 09/01/2014 Despeses setmanals 

19 09/01/2014 Incoació expedient sancionador escombraries particular MP 

20 09/01/2014 Incoació expedient sancionador escombraries particular XF 

21 09/01/2014 Incoació expedient sancionador escombraries particular PAA 

22 09/01/2014 Baixes Consell Empadronament 

23 09/01/2014 Baixes Consell Empadronament 

 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.20 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


