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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 MARÇ DE 2015 
 
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: 19.25 hores 
Hora que acaba: 20.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel i 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 05.03.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Acceptació del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament 

de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

5) Concessió de llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris de la Rda. 
St. Elm/Borràs de Palau/Vge. del Roser/Riera Gavarra, per a la reparació de 
terrasses interiors d’illa i el sanejament de les instal·lacions del garatge. 

6) Concessió de llicència d’obres menors a la mercantil PromoLlonch, SL, per al 
muntatge de bastida als patis interiors de l’edifici situat al Torrent dels 
Lledoners,100-106, per poder substituís algunes de les instal·lacions. 

7) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. A.R.J, per a la substitució de 
paviment i enrojolat de cuina i banys de l’habitatge ubicat a la Plaça Indústria, 
3 

8) Segon protocol addicional al conveni entre el departament de territori i 
sostenibilitat, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

9) Relació de decrets des del dia 23 al 27 de febrer de 2015 
10) Precs i preguntes 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 05.03.15 
 
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. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1- Decret del 9 de març de 2015 del Secretari judicial del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 16, en el RCA 291/2013 A3, interposat per Construcciones 
Solius, SA,  pel qual es resol rehabilitar la declaració de caducitat dictada amb 
anterioritat i es confereix un termini de 20 dies a l’Ajuntament per a contestar la 
demanda. 
 
Se’n dona compte 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
 
Vista la relació de despeses de data  12 de març de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 136.115,99 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2015/9. 
 
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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
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 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 12 de març de 2015, per 
import de  136.115,99 €, corresponent a la relació F/2015/9  de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
4.-ACCEPTECIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE 
PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL”, EN EL 
MARC DEL CATÀLEG DE L’ANYS 2015 DEL PLA “XARXA DE GOVERN 
LOCALS 2012-2015” 
Diputació de Barcelona, Servei d’Acció Social – Àrea d’Atenció a les persones. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern 
local celebrada en sessió ordinària en data 12 de juliol de 2012. 
 
Atès que l’esmentat Pla “XGL 2012-2015” s’articula en àmbits de concertació, en 
funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
 
Atès que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
concertació, d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres, dels ens adherits al Protocol general 
del Pla de Concertació. D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de 
prestació s’atorgaran per concessió directa. 
 
Atès què la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 
de novembre de 2014 va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis de l’any 2015, el seu Règim 
regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc de 
l’esmentat Pla. 
 
Vist que al referit Catàleg es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport 
econòmic per finançar la prestació dels serveis socials bàsics. Com a mínim, el 
50% de l’ajut s’ha de destinar a la cartera bàsica de serveis socials: serveis 
socials bàsics, teleassistència, atenció domiciliària, menjadors socials, centres 
oberts i residències d’estada limitada. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Consells 
Comarcals i altres Ens locals supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica 
Supramunicipal de Serveis Socials i els Ajuntaments de municipis de la 
demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 
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Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a 
l’àmbit de Benestar Social, calculada en base al tram poblacional corresponent al 
municipi, prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, 
INE) d’1 de gener de 2014. 
 
Vist que, pel que fa als ajuntaments, s’estableixen ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi.  
 
Vist que, pel que fa al nostre municipi, la ràtio aplicable en funció del tram 
poblacional, (de 10.000 a 19.999 habitants), és de 2,88 euros per habitant. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha fet públics els acords adoptats per la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 12 de febrer de 2015 
(BOPB de 20 de febrer), que en extracte i pel que fa al nostre municipi, són els 
següents: 

 
Primer .-“Aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social”, segons la distribució i quanties que es 
relacionen, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, .../... 

 
Ajuntame

nt 
beneficiari 

NIF Núm. 
Habit. 

Import 
concedit 

2014 

Import 
concedit 

2015 

Operació 
comptable 

Codi XGL 

Canet de 
Mar 

P0803900J 14.123 39.970.92 
€ 

40.674,24 
€ 

1503000318/
41 

15/Y/20201
4 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total amb càrrec al pressupost de 
l’any 2015 del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les persones .../... 

 
Tercer.- Disposar el règim per a l’execució i justificació del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”:../... 
 
Quart: Aprovar el model normalitzat per a l’acceptació del fons de prestació 
.../... 
 
.../... 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
de Benestar Social, Festes Populars i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, 
consistent en el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en 
el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, així com les condicions per a la seva execució i justificació. 
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SEGON.-  Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció social, 
Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el formulari normalitzat aprovat a tal 
efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 
 
5.-CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DE LA RDA. ST. ELM/BORRÀS DE PALAU/VGE. DEL 
ROSER/RIERA GAVARRA, PER A LA REPARACIÓ DE TERRASSES 
INTERIORS D’ILLA I EL SANEJAMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL 
GARATGE.  
Vista la instància presentada per la Comunitat de propietaris de la Rda. St. 
Elm/Borràs de Palau/Vge. Del Roser/Riera Gavarra, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la reparació de terrasses interiors d’illa i el 
sanejament de les instal.lacions del garatge. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 03 de març  d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reparació 
de les terrasses interiors d’illa i en el sanejament de les instal·lacions del garatge 
de l’edifici situat a l’illa compresa entre els vials carrer Verge del Roser, Riera 
Gavarra, Ronda Sant Elm i carrer Borràs de Palau. 
 
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.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 03 de març d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 3.03.15, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reparació de terrasses interiors d’illa i el sanejament de les instal·lacions del 
garatge de l’edifici situat a l’illa compresa entre els carrers Verge del Roser, Borràs 
de Palau, Riera Gavarra i Ronda Sant Elm, sol·licitada per la Comunitat de 
Propietaris de l’immoble, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. 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. 
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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, 
observant que hi ha una variació en el pressupost que suposa una liquidació 
complementària de l’ICIO de 115,94 euros així com de la garantia per als valors 
urbanístics de 57,97 €, que s’haurà de liquidar abans del començament de l’obra. 
 
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.” 
 
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 Comunitat de propietaris de la Rda. St. 
Elm/Borràs de Palau/Vge. Del Roser/Riera Gavarra, per a l’arranjament de 
terrasses interiors d’illa i el sanejament de les instal.lacions del garatge, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de tres mil quinze euros amb vuitanta quatre cèntims d’euro (3015.84 
€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un 
cèntims d’euro (168.21€). Havent de procedir al pagament de la  liquidació 
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complementària per import de 115,94 euros corresponent a la diferència de l’ICIO 
liquidat.  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de mil cinc-cents set euros amb noranta 
dos cèntims d’euro (1507.92€) i la fiança pels residus de la construcció per valor 
de cent cinquanta euros  (150.00€). Havent de procedir al pagament de la 
liquidació complementària per import de 57.97 euros corresponent a la diferència 
de la garantia dipositada. 
 
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. 
 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL 
PROMO LLONCH, SL, PER AL MUNTATGE DE BASTIDA ALS PATIS 
INTERIORS DE L’EDIFICI SITUAT AL TORRENT DELS LLEDONERS, 100-106, 
PER PODER SUBSTITUIR ALGUNES DE LES INSTAL.LACIONS. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil PROMO LLONCH, SL, en virtut de la 
qual sol·licita llicència d’obres menors per al muntatge de bastida als patis interiors 
de l’edifici situat al Torrent dels Lledoners, 100-106, per poder substituir algunes de 
les instal·lacions. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 03 de març  d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en el muntatge 
debastides als patis interiors de l’edifici situat al Torrent dels Lledoners, 100 – 106, 
per tal de poder substituir les instal·lacions malmeses que es troben ubicades als 
esmentats patis interiors. S’adjunta a la sol·licitud un projecte de bastida i un 
assumeix tècnic per part de l’arquitecta Remei Sistané Salas. 
 

Consultat l’arxiu dels Serveis Tècnics municipals es comprova que la Junta de 
Govern Local de data 13 de novembre de 2014, va concedir una llicència d’obres 
menors per a la reposició d’elements malmesos  a l’interior dels habitatges de 
l’edifici ubicat al Torrent dels Lledoners, 100-106 (Exp. 104/2014), amb les 
condicions específiques que s’assenyalen a continuació: 
 

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

condicions d’habitabilitat existents. 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
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 Caldrà liquidar prèviament les taxes, impostos i fiances corresponents. 
 

Per tot l’esmentat, donat que el muntatge de bastida, s’ajusta a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de 
llicència d’obres  menors, com a complement a la llicència d’obres menors per a la 
reposició d’elements malmesos (exp. 104/2014) a l’edifici situat al Torrent dels 
Lledoners, 100 – 106, ara bé, per tal de completar l’expedient, caldrà dipositar 
prèviament a la concessió de la llicència d’obres, la garantia pels valors 
urbanístics en risc.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 05 de març d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 3.03.15, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al 
muntatge de bastida als patis interiors de l’edifici situat al Torrent dels Lledoners, 
100-106, per poder substituir algunes de les instal·lacions, sol·licitada per la 
mercantil PROMO LLONCH, SL, 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. 
 
Pel que fa les garanties, la fiança per garantir la correcta gestió dels residus 
generats per l’obra ja ha estat dipositada amb anterioritat, per a l’obtenció de 
llicència per a la reposició d’elements malmesos a l’interior dels habitatges de 
l’immoble de referència (exp. 104/2014), de la qual la sol·licitud que ara s’informa 
n’és accessòria. 
 
Manca, no obstant, efectuar el dipòsit per garantir la correcta reposició dels béns 
municipals que poguessin resultat afectats per la instal·lació de la bastida. 
 
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. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que aquesta actuació no 
requereix l’ocupació de la via pública. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada si bé caldrà dipositar la garantia 
pels valors urbanístics en risc corresponent.” 
 
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 mercantil PROMO LLONCH, SL, per al 
muntatge de bastida als patis interiors de l’edifici situat al Torrent dels Lledoners, 
100-106, per poder substituir algunes de les instal.lacions, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de cent seixanta euros (160 €) i per taxes urbanístiques la quantitat 
de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.-  S’haurà de dipositar la garantia en concepte de valors urbanístics en 
risc per import de vuitanta euros (80.-€). 
 
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 MENORS A LA SRA. ARJ, PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
PAVIMENTS I ENRAJOLAT DE CUINA I BANYS DE L’HABITATGE UBICAT A 
LA PLAÇA INDÚSTRIA, 3. 
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Vista la instància presentada per la Sra. ARJ, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la substitució de paviments i enrajolat de cuina i banys de 
l’habitatge ubicat a la Plaça Indústria, 3. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 04 de març  d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la substitució 
de paviments, enrajolats, cuina i banys, sense tocar els elements originals, de 
l’habitatge situat a la Plaça de la Indústria, 3. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la finca de referència està inclosa al 
sòl urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 4”cases 
aïllades”. Subzona 4d “cases amb jardí existent d’especial interès”. 
 
Per altra banda l’edifici existent a la plaça de la Indústria, 3, es troba inclòs al 
Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic coma 
Bécultural d’interès local (BCIL), fitxa B 052, essent els objectes de protecció: 

1. Conformació volumètrica original. 
2. Arbrat del jardí. 

 
Els edificis catalogats com a BCIL, es poden autoritzar obres de conservació, 
millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin de manera visible la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici, d’acord amb els objectes de 
protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
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: 

 
- les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 

arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements especialment 
relacionats a la fitxa del Catàleg.  

- 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 05 de març d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 04.03.15, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
substitució de paviments i enrajolat de cuina i banys de l’habitatge ubicat a la 
Plaça Indústria, 3, sol·licitada per la senyora ARJ, s’emet el següent 
 
INFORME 



Ref: S/Sd 

 
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 
 
 

11 

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 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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B 052), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 04.03.15.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que 
disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-
se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin 
de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord 
amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- 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. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que l’obra sol·licitada no 
requereix l’ocupació de la via pública. 
 
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. ARJ, per a la substitució de 
paviments, enrajolat, cuina i banys de l’habitatge situat a la Plaça. Indústria, 3, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
particulars: 
 

- les obres que es realitzin no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements especialment 
relacionats a la fitxa del Catàleg.  

- 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 provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de quaranta-un euros amb setze cèntims d’euro (41.16 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro 
(168.21€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en concepte 
de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 euros) i la fiança 
pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros  (150.00€). 
 
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 
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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. 
 
8.- SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI I FORMALITZAT EL 17 DE 
JULIOL DE 2012 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR, L’EMPRESA BARCELONA BUS, SL I L’AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE 
VIATGERS PER CARRETERA DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT POL 
DE MAR I CANET DE MAR A L’HOSPITAL DE CALELLA 
 
Atès que L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar i l’Ajuntament de Canet de Mar tenen competències pròpies sobre el transport 
públic de viatgers. 
 
Atès que l’empresa Barcelona Bus, SL és titular de la concessió per a l’explotació 
del servei regular de transport de viatgers per carretera Figueres-Barcelona amb 
ramals (V-6461; V-GC-61GI-b) de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2012 es va formalitzar el Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments de Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera de Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a l’Hospital de Calella, el qual té com a 
objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions 
mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a les esmentades 
poblacions, amb l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus 
annexos, dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carreter 
Figueres-Barcelona amb ramals (V-6461; V-GC-61GI-b), de la qual és 
concessionària l’empresa Barcelona Bus, SL. 
 
Atès que el pacte tercer preveu que el pressupost establert en el Conveni podrà 
ser revisat en el cas que s’acordi la pròrroga de la vigència del Conveni mitjançant 
la formalització del protocol addicional corresponent. 
 
Atès que, en aquest sentit, s’escau ajustar el pressupost dels serveis detallats en 
el Conveni de 17 de juliol de 2012 a l’evolució dels costos dels serveis regulars de 
transport de viatgers per carretera segons la revisió efectuada en aquest sentit pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de forma que garanteixi un marc de 
finançament estable a les millores introduïdes en els serveis de transport de 
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viatgers per carretera que donen servei a Sant Cebrià de Vallalta, a Sant Pol de 
Mar i a Canet de Mar. 
 
Vist i trobat conforme el Conveni a signar que es transcriu a continuació: 
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