
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 9 DE SETEMBRE 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: 8.35 hores
Hora que acaba: 12 hores
Lloc: Sala de Juntes

PRESIDEIX

Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA

Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas

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 02.09.15 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Relació de despeses
4) Concessió de llicència d’obres menors al senyor A.M.R per a la reforma de

l’habitatge ubicat al carrer del Mar xx
5) Concessió de llicència  d’obres menors al  senyor G.F.T.D per fer  obertura

sense tocar estructura a l’interior habitatge ubicat al carrer Stma. Trinitat
número xx

6) Aprovació addenda de pròrroga conveni bus a l’hospital de Calella
7) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 02.09.15

Vista  i  trobada  conforma  l’acta  de  la  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local
ordinària del dia 2 de setembre de 2015  i  de conformitat amb allò que es

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



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

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

- Comunicació del Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona,
en el  RCA 382/2013-A,  interposat  per  la  Subdelegació  del  Govern a
Barcelona pel qual es certifica la fermesa del Decret 9/2015, de 12 de
febrer  de  2015,  pel  qual  es  declara  apartada  i  desistida  a  la
Subdelegació i es dóna per finalitzat el procediment.

Se’n dóna compta

- Providència de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el RCA 277/2014, interposat per SOREA. Sa
contra  el  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  de
Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual s’acorda rebre a
prova el recurs.

Se’n dóna compta.

3.- RELACIÓ DE DESPESES

Vista  la  relació  de  despeses  de  data   9  de  setembre  de  2015,  de
l’Ajuntament  per import de 16.086,89€, corresponent a la relació de la
mateixa data, F/2015/35.

Vista la relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet  per import de 160 €
corresponent a la relació F/2015/9  de data 9 de setembre  de 2015.

 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 Tinència de l’Alcaldia d’Administració
Oberta, s’acorda per unanimitat:
 
A C O R D S

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 9 de setembre de 2015,
per import de  16.086,89   €, corresponent a la relació F/2015/35  de la
mateixa data.
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SEGON.- Aprovar la relació de despeses F/2015/9  de data 9 de setembre
de 2015 de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 160 €. 

TERCER.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  les  partides  pressupostàries
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

4.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SENYOR AMR PER
A LA REFORMA DE L’HABITATGE UBICAT AL CARRER DEL MAR NÚMERO
xx

Vista la  instància  presentada pel  senyor AMR, en virtut  de la  qual  sol.licita
llicència d’obres menors per a la reforma de l’habitatge ubicat al carrer Del Mar
número xx

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 d’agost de 2015 i 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
reformar l’interior de l’habitatge situat al C/ Del Mar, xx

El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 8.000,00 € (IVA exclòs). 

Consultades  les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  vigents,  es
constata que 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.”

Vist  l’informe  favorable  de  la  TAG  d’Urbanisme  de  data  2  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28.08.15,  informe
favorable sobre la  concessió  de llicència  municipal  d’obres menors per  a la
reforma de l’habitatge ubicat al carrer del Mar, xx sol·licitada pel senyor AMR,
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.
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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. 

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  complert  els  tràmits  procedimentals  establerts  per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió 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.  743/2015  de  19  de  juny,  de  conformitat  amb  la
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. AMR, per a la reforma de
l’habitatge ubicat al carrer Del Mar, xx, 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-cents vint euros (320,00 €) 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 (160,00 €) i
la  fiança  pels  residus  de  la  construcció  per  valor  de  cent  cinquanta  euros
(150,00 €).

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



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

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 que disposen les ordenances
fiscals vigents.

5.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SENYOR GFTD PER
FER OBERTURA SENSE TOCAR ESTRUCTURA A L’INTERIOR HABITATGE
UBICAT AL CARRER STMA. TRINITAT NÚMERO xx.

 

Vista la instància  presentada pel  senyor  GFTD en virtut  de la  qual  sol.licita
llicència  d’obres  menors  per  fer  obertura  sense  tocar  estructura  a  l’interior
habitatge ubicat al carrer Stma. Trinitat xx.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 28 d’agost de 2015 i 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
fer  una  obertura  d’1,42  m.  d’ample,  sense  tocar  estructura  interior,  a
l’habitatge situat al C/ Santíssima Trinitat, 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:

 En el cas d’obrir o ampliar portes o finestres en una paret de càrrega o
que  sobrepassin  els  2,50  m.  totals  de  llum,  serà  necessari  direcció
facultativa.

 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  2  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 28.08.15,  informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per practicar
una obertura, sense tocar estructura, a l’interior de l’habitatge ubicat al carrer
Santíssima Trinitat, xx, sol·licitada pel senyor GFTD, 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.
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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. 

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  complert  els  tràmits  procedimentals  establerts  per
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió 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.  743/2015  de  19  de  juny,  de  conformitat  amb  la
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. GFTD, per fer obertura sense
tocar estructura, a l’interior de l’habitatge ubicat al carrer Santíssima Trinitat,
xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents
condicions:

 En el cas d’obrir o ampliar portes o finestres en una paret de càrrega o
que  sobrepassin  els  2,50  m.  totals  de  llum,  serà  necessari  direcció
facultativa.

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran
les condicions d’habitabilitat existents.
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SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  en  concepte  de  l’impost
s/construccions per un import de setze euros amb quarant-sis cèntims (16,46
€) 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 €) 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  tècnics  d’aquest  Ajuntament,  procedint  en  cas  contrari  la  liquidació
d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances
fiscals vigents.

6.- APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA CONVENI BUS A L’HOSPITAL
DE CALELLA

L’alcaldessa presidenta 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.

7.- 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 12 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.

La secretària L’alcaldessa

Núria Mompel Tusell Blanca Arbell i Brugarola 
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