
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref: S/Sd

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 30 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: 8.40 hores
Hora que acaba: 11.35 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
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena

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 23.09.15 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals
3) Relació de despeses
4) Relació d’ajuts puntuals socials
5) Atorgament de les subvencions sobre l’import sobre Béns Immobles durant

l’exercici 2015
6) Aprovació  conveni  marc  de  cooperació  educativa  per  ala  realització  de

pràctiques acadèmiques externes
7) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. J.P, per fer una connexió de

claveguera a la xarxa general, al carrer Abell Baix, xx

8) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. R.S.C, per a l’arranjament de
bany a l’habitatge ubicat al carrer Vall, xx

9) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. D.A.S, per la construcció de
cambra de bany al local ubicat a la Riera Gavarra, xx 

10)  Concessió de llicència d’obres menors al Sr. N.R.J, per a la reparació de
façana amb col·locació de bastida al carrer Caldeta, xx 
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11)  Concessió de llicència d’obres menors a la SRA: M.LL.C, per a la reparació
de façana amb aparell elevador al carrer Sta. Bàrbara, xx

12)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 23.09.15

Vista  i  trobada  conforma  l’acta  de  la  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local
ordinària del dia 23 de setembre de 2015  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. Decret del Secretari del Jutjat del contenciós administratiu núm. 15 de
Barcelona, de data 7 de setembre de 2015, pel qual s’admet a tràmit la
demanda  del  recurs  núm.  276/2015  F  interposat  pel  senyor  JSJAL,
davant el Jutjat del, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 11 de
desembre de 2014, senyalant-se la vista oral pel dia 4 de febrer de 2016
a les 12.00h.

Se’n dóna compte i  s’acorda sol·licitar  assistència lletrada a la Diputació de
Barcelona per a la defensa jurídica de la Corporació i encarregar al procurador
Sr. Manjarín Albert la representació municipal en aquest recurs.

3.- RELACIÓ DE DESPESES

Vista  la  relació  de  despeses  de  data   30  de  setembre  de  2015,  de
l’Ajuntament   per  import  de  84.101,89.-  €,  corresponent  a  la  relació
F/2015/39 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 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 9 d’abril, 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
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de setembre de 2015,
per import de  84.101,89 €, corresponent a la relació  F/2015/39 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.- RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS

Vista la relació de despeses número BSGG/13/2015 de data 24 de setembre
de 2015, per import de 624,60 €, corresponent a ajuts socials puntuals de
l’Ajuntament.

Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  per  autoritzar  l’aprovació  de  les
despeses amb càrrec a la partida 40 23100 48021 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.

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. 743/2015,  de  19  de  juny,  de  conformitat  amb la  Tinència  de
l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/13/2015, atorgant
les  quantitats  que  s’esmenten  a  les  persones  que  es  relacionen,  en
concepte d’ajuts socials puntuals:

NÚM
.

BENEFICIAR
I CONCEPTE

IMPOR
T

0297 MM.T.Q. llibres escolar /material escolar 220,90

0298 J.C. activitats extraescolars i de reforç 170,00

0299 A.G.D. activitats extraescolars i de reforç 180,00

0300 A.N.L.
desplaçaments/  transports  (escolars,
disminuïts) 53,70

Import total relació BSGG/13/2015 624,60

SEGON.- Aplicar  les  anteriors  despeses  a  la  partida  pressupostària
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015.

TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals.
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5.- ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS SOBRE L’IMPORT SOBRE BÉNS
IMMOBLES DURANT L’EXERCICI 2015

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de desembre de 2014 va
acordar  aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  núm.  1
reguladora de l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar. 

Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual.

Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Hisenda s’han preparat
unes bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior
finalitat.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  l’òrgan  encarregat  d’acordar  la
convocatòria de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi
ha per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que
sigui d’aplicació.

Atès  que  en  data  22  d’abril  es  van  aprovar  les  bases  reguladores  per  a
l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles,
corresponent  al  domicili  habitual,  per  minorar  la  repercussió  econòmica  del
pagament de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida.

Atès que en aquesta convocatòria s’han presentat les següents 55 sol·licituds
per  a  l’atorgament  de  la  subvenció  sobre  l’import  de  l’impost  de  béns
immobles:

Nº Nº REG. D.N.I. Nº Nº REG. D.N.I.

1 3294/2015 38 786 691 C 29 4146/2015   44 013 068 S

2 3351/2015    77 531 335 Z 30 4147/2015   38 656 485 V

3 3520/2015  09 779 296 H 31 4185/2015  77 105 818 C

4 3569/2015  77 531 194 B 32 4187/2015  77 105 855 B

5 3601/2015   36 525 302 Z 33 4210/2015 77 607 304 Z

6 3628/2015   X 359 94 79 W 34 4216/2015 46 733 788 L

7 3652/2015   38 847 088 L 35 4223/2015 46 542 180 R

8 3686/2015   46 549 911 G 36 4234/2015 X 486 24 72 L

9 3718/2015   44 000 542 R 37 4261/2015 78 052 974 J
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10 3744/2015   X 43 088 45 W 38 4298/2015  38 655 054 N

11 3751/2015   77 105 762 X 39 4397/2015    38 767 198 P

12 3800/2015   36 913 585 B 40 4465/2015 38 656 893 B

13 3814/2015   39 956 997 V 41 4531/2015    77 528 078 T

14 3825/2015   23 760 257 S 42 4540/2015     37 357 525 M

15 3879/2015   38 702 845 D 43 4545/2015   77 528 190 C

16 3894/2015   77 528 112 B 44 4546/2015   38 872 269 S

17 3902/2015   X 14 130 28 T 45 4547/2015   25 531 909 T

18 3912/2015   23 685 159 N 46 4561/2015 38 818 419 P

19 3913/2015   77 525 095 F 47 4567/2015  09 159 933 E

20 3947/2015   77 105 761 D 48 4578/2015  38 664 477 M

21 3961/2015   77 528 176 Y 49 4580/2015 77 528 093 S

22 3962/2015   38 047 755 M 50 4588/2015 40 206 190 M

23 4025/2015   40 183 690 E 51 4592/2015 38 823 535 H

24 4064/2015   38 760 501 G 52 4597/2015 75 458 921 S

25 4084/2015   43 694 327 P 53 4621/2015 39 413 537 R

26 4105/2015   39 950 225 F 54 4623/2015 36 891 027 Q

27 4157/2015   38 703 108 L 55 4624/2015 36 830 972 Z

28 4138/2015   36 983 517 T

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret  887/2006,  de  21  de  juliol  pel  que  s’aprova  el  Reglament  que
desenvolupa la Llei, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia
d’Hisenda i Règim Intern.

Vista  la  documentació  aportada  pels  sol·licitants,  de  conformitat  amb  la
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Atorgar  les  següents  subvencions  sol·licitades  per  minorar  la
repercussió  econòmica  del  pagament  de  l’IBI,  en contribuents  amb situació
econòmica desfavorida per a l’exercici 2015:
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Nº
REGISTRE

SOL·LICITANT RESOLUCIÓ
IMPORT

3294/15 38 786 691 C SI 250,00 €

  3351/15 77 531 335 Z SI 250,00 €

3520/15   09 779 296 H SI 250,00 €

3601/15   36 525 302 Z SI 250,00 €

3686/15  46 549 911 G SI 250,00 €

3718/15  44 000 542 R SI 250,00 €

3744/15   X 43 088 45 W SI 114,74 €

3751/15  77 105 762 X SI 250,00 €

3800/15   36 913 585 B SI 250,00 €

3814/15  39 956 997 V SI 144,20 €

3825/15  23 760 257 S SI 250,00 €

3894/15  77 528 112 B SI 250,00 €

3902/15   X 14 130 28 T SI 169,04 €

3912/15  23 685 159 N SI 250,00 €

3913/15   77 525 095 F SI 250,00 €

3947/15   77 105 761 D SI 250,00 €

4025/15   40 183 690 E SI 250,00 €

4064/15   38760501G SI 218,56 €

4084/15   43 694 327 P SI 250,00 €

4105/15   39 950 225 F SI 169,04 €

4157/15   38 703 108 L SI 250,00 €

4138/15   36 983 517 T SI 250,00 €

4147/15   38 656 485 V SI 250,00 €

4185/15  77 105 818 C SI 250,00 €

4187/15  77 105 855 B SI 250,00 €
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4210/15 77 607 304 Z SI 250,00 €

4216/15 46 733 788 L SI 250,00 €

4223/15 46 542 180 R SI 250,00 €

4234/15 X 486 24 72 L SI 218,56 €

4261/15 78 052 974 J SI 250,00 €

4298/15  38 655 054 N SI 175,26 €

4397/15 38 767 198 P SI 250,00 €

4465/15 38 656 893 B SI 250,00 €

4540/15 37 357 525 M SI 250,00 €

4546/15   38 872 269 S SI 250,00 €

4567/15  09 159 933 E SI 250,00 €

4578/15  38 664 477 M SI 250,00 €

4580/15 77 528 093 S SI 250,00 €

4588/15 40 206 190 M SI 250,00 €

4592/15 38 823 535 H SI 250,00 €

4597/15 75 458 921 S SI 250,00 €

4621/15 39 413 537 R SI 250,00 €

4623/15 36 891 027 Q SI 230,67 €

4624/15 36 830 972 Z SI 230,67 €

SEGON.-   Denegar  les  sol·licituds  de  subvenció  sol·licitades  sobre  l’import
sobre  béns  immobles,  corresponent  al  domicili  habitual,  per  minorar  la
repercussió econòmica del pagament de l’  IBI en contribuents amb situació
econòmica desfavorida per a l’exercici 2015, següents :

Nº
REGISTRE

SOL·LICITAN
T

RESOLUCI
Ó

MOTIU
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3569/15
77 531 194

B
NO

2

3628/15
X 359 94 79

W
NO

1

3652/15
38 847 088

L
NO

2

3879/15
38 702 845

D
*

4

3961/15
77 528 176

Y
NO

2

3962/15
38 047 755

M
NO

2

4146/15
44 013 068

S
NO

1-2

4531/15
77 528 078

T
NO

2

4545/15
77 528 190

C
NO

1-2

4547/15
25 531 909

T
*

4

4561/15 
38 818 419

P
NO

2

1. Superar els ingressos bruts màxims.
2. Incompliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.
3. No constar com a propietari o llogater de l’habitatge habitual (que hi

hagi constància en el contracte de lloguer).
4. No justificar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar.

TERCER.-  Condicionar  respecte  a  l’acord  anterior,  a  que  les  sol·licituds
3879/2015 i 4547/2015, puguin aportar en temps i  forma, la documentació
requerida en quant als ingressos de tots  els membres de la  unitat  familiar,
entenent que si un cop aportada la documentació, compleixen els requisits en
quant  als  ingressos  establerts  a  les  bases  reguladores,  la  subvenció  serà
atorgada.

QUART.-  Notificar  i  publicar  a  la  web  municipal  i  al  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament,  la llista de les sol·licituds presentades per a l’atorgament de la
subvenció  sobre  l’import  de  l’impost  sobre  béns  immobles,  corresponent  al
domicili habitual, per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’ IBI
en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2015. 

CINQUÈ.- Procedir  al  pagament  total  de  la  subvenció,  a  les  persones
beneficiàries  mitjançant  transferència  bancària,  en  el  compte  de  l’entitat
bancària indicat per la persona beneficiària. 

6.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
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Atès que els estudiants del grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres de
la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  han  de  dur  a  terme  pràctiques
acadèmiques externes en entitats col·laboradores.

Atès que rebre estudiants en pràctiques és beneficiós tant per l’Ajuntament
ambdues com per part de l’estudiant, ja que aquest pren contacte amb el món
laboral i l’Ajuntament compta amb la participació d’una persona formada que
pot col·laborar amb el tècnic de l’àrea a què estigui assignada.

Vist l’informe de la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar,
de data 21 de setembre de 2015, que es transcriu a continuació:

Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Canet de Mar, en relació amb la proposta de Conveni marc de cooperació
educativa per  a la  realització  de pràctiques acadèmiques externes en
entitats col·laboradores pel còmput de crèdits, emet l’informe següent: 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona,
proposa la subscripció d’un conveni marc que reguli les condicions en les
que  es  desenvoluparan  les  pràctiques  acadèmiques  externes  que  els
estudiants del grua d’Història han de dur a terme per a la seva formació
en l’entitat col·laboradora.

Atès que rebre estudiants en pràctiques és beneficiós tant ambdues parts
ja  que  per  una  part  l’estudiant  pren  contacte  amb  el  mon  laboral  i
l’Ajuntament compta amb la participació d’una persona formada que pot
col·laborar amb el tècnic de l’àrea a la que estigui assignada

Atès que la realització d’aquest tipus de pràctiques no implica en cap cas
l’existència de relació laboral entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora.

S’informa  favorablement  la  subscripció  d’un  conveni  marc  entre
l’Ajuntament de Canet de Mar i la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal
que estudiants del grau d’Història duguin a terme les pràctiques externes
a l’Ajuntament de Canet de Mar.

Aquest  és  el  meu informe que  emeto a Canet  de  Mar,  a  vint-i-un de
setembre de dos mil quinze

Vist el conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits, que es
transcriu a continuació:

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN 
ENTITATS COL·LABORADORES PEL CÒMPUT DE CRÈDITS

REUNITS
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D'una  part,  el  senyor  Ferran  Sancho  i  Pifarré,  Rector  Magnífic  de  la
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (UAB),  amb  NIF  Q0818002H,  amb
domicili  a  campus  universitari,  s/n,  08193  Bellaterra  (Cerdanyola  del
Vallès),  en ús  de les  facultats  atribuïdes per  l’article  75,  lletra  m)  dels
Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a
rector  d’aquesta  universitat  pel  Decret  de  la  Generalitat  de  Catalunya
64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la resolució de 24 de juliol
de 2012, per la qual s’autoritza la subscripció de convenis de cooperació
educativa  amb  empreses  i  altres  institucions  per  a  la  realització  de
pràctiques externes pel còmput de crèdits, el senyor Bernat Hernandez,
coordinador del grau d’Història de la Facultat de Filosofia i  Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 

D’altra part, la senyora Blanca Arbell Brugarola, com a alcaldessa de Canet
de Mar, en nom i representació de l’entitat col·laboradora Ajuntament de
Canet de Mar, domiciliada al carrer Ample, 11 de Canet de Mar, amb NIF
P0803900J.

Les  parts  es  reconeixen  la  capacitat  legal  necessària  per  a  formalitzar
aquest conveni i

MANIFESTEN

Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i de conformitat amb el
Reial  decret  1497/1981,  de  19  de  juny,  de  programes  de  cooperació
educativa, modificat pel  Reial  decret 1845/1994, de 9 de setembre, les
parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer.  L'objecte  d'aquest  conveni  és  establir  les  condicions  sobre  les
quals  s’han  de  desenvolupar  les  pràctiques  acadèmiques  externes  que
estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en l’entitat
col·laboradora.  Les  pràctiques  han  d’anar  encaminades  a  completar
l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una
formació completa i integral. 

Segon. L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de
conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic
que se signa amb l’estudiant, en el qual s’inclouen els objectius educatius i
les activitats que cal desenvolupar. 

Les parts, juntament amb l’estudiant, han de signar un conveni específic
que forma part inseparable d’aquest conveni marc, pel qual es regula el
projecte  formatiu  de  les  pràctiques,  així  com  la  durada  i  el  règim  de
realització.

Tercer. El calendari i l’horari previstos per a la realització de les pràctiques
són compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l’estudiant a la universitat. En qualsevol cas, la dedicació a
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les pràctiques no pot excedir el 50 per cent del temps que constitueix el
curs acadèmic. 

En qualsevol cas, l’estudiant té dret al règim de permisos següent:

a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia
en què té lloc l’examen.

b. Per  tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la
tutoria.

c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores
indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.

d. Per  la  representació  i  la  participació  en  els  òrgans  de  govern i  de
representació  de  la  Universitat.  L’estudiant  té  permís  les  hores
indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en
els processos electorals que corresponguin.

e. Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per
assistir a la visita mèdica.

f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’estudiant  ha  d’informar  l’entitat  col·laboradora  amb  prou  antelació
d’aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants
corresponents. 

Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un
permís poden comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada
de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta
ampliació  es  comuniqui  amb  anterioritat  a  la  finalització  del  període
inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quart.  L’entitat  col·laboradora  es  compromet  a  designar  una  persona
tutora que s’encarregui de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el
pla de treball segons el projecte formatiu.

L’entitat  col·laboradora  es  compromet  a  informar  l’estudiant  de
l’organització  i  el  funcionament  de  l’entitat  i  de  la  normativa  d’interès,
especialment la relativa a seguretat i riscos laborals. 

Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de
l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter
personal i a facilitar a l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cinquè. La persona tutora designada per l’entitat col·laboradora  s’ha de
coordinar  amb  la  persona  tutora  interna  designada  per  la  Universitat
segons el procediment establert.

La persona tutora designada per  l’entitat  col·laboradora ha d’emetre  un
informe final  per a valorar l’estada de pràctiques de l’estudiant.  Aquest
informe s’ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini
màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització de l’estada de
pràctiques i  s’ha d’ajustar al  model d’informe disponible a la web de la
Universitat (http://uab.cat/).
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En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora
designada per  l’entitat  col·laboradora acordin la  necessitat  d’un informe
intermedi,  la  persona  tutora  designada  per  l’entitat  col·laboradora  l’ha
d’omplir d’acord amb el model disponible a la web de la Universitat i l’ha de
lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini de 15 dies a
comptar des de la superació de la meitat del temps d’estada de pràctiques
de l’estudiant.

Com a reconeixement institucional de la tasca dels tutors nomenats per
l’entitat  col·laboradora,  la  Universitat  Autònoma de Barcelona determina
quins serveis i beneficis els ofereix, i ho fa en les mateixes condicions que
les  dels  altres  membres  de  la  comunitat  universitària.  Amb  aquesta
finalitat, a petició de la persona interessada i d’acord amb el procediment
que la Universitat Autònoma de Barcelona estableixi, s’emetrà una targeta
acreditativa  individual  de  persona  tutora  externa  de  pràctiques,  amb
validesa per a un any.

Les  dades  personals  de  la  persona designada  com a tutor  o  tutora  de
l’entitat col·laboradora formen part d’un fitxer de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte
d’aquest  conveni  i  fer  el  seguiment  de  l’evolució  dels  estudiants.  De
conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els
drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  davant  la  Secretaria
General de la Universitat Autònoma de Barcelona, edifici del Rectorat del
campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sisè. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en
la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes
fixades per l’entitat col·laboradora, així  com a mantenir amb la persona
tutora  la  relació  necessària  per  a  aconseguir  el  desenvolupament  de
l’estada de pràctiques. 

Així  mateix,  l’estudiant  es  compromet  a  tractar  amb  absoluta
confidencialitat la informació interna de l’entitat col·laboradora on ha de
desenvolupar l’estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre
les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat. 

Setè En el cas que en el conveni específic s’estipuli que l’estudiant ha de
percebre un ajut a l’estudi per part de l’entitat col·laboradora, aquest ajut
ha d’estar sotmès a una retenció mínima del 2 % d'IRPF de conformitat
amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons
s'acordi  entre  l’entitat  col·laboradora  i  l’estudiant.  Així  mateix,  l’entitat
col·laboradora  ha  de  practicar  les  retencions  que  corresponguin,  en
compliment del règim de la Seguretat Social aplicable en cada moment de
conformitat amb la legislació vigent.

Vuitè. Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l'estudiant ha d’elaborar
una  memòria  final,  segons  el  model  establert  per  la  Universitat,  de
conformitat amb el que s’estableixi en cada conveni específic. 
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Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada
per l’entitat col·laboradora acorden la necessitat que l’estudiant elabori un
informe intermedi, l’estudiant ha d’elaborar i lliurar l’informe intermedi a la
Universitat Autònoma de Barcelona de conformitat amb el que s’estipuli al
conveni específic. 

Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a facilitar a l’estudiant
un informe en el que consti on ha dut a terme l’estada de pràctiques amb
menció expressa de l’activitat desenvolupada, la durada i seu el rendiment.
 
Novè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a
les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest
document,  i  en  cap  cas  no  implica  l'existència  de  relació  laboral  entre
l'estudiant  i  l’entitat  col·laboradora,  tal  com s’estableix  a  l’article  7  del
Reial  decret  1497/1981,  de  19  de  juny,  de  programes  de  cooperació
educativa, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Desè. En la data de signatura del conveni específic l’estudiant acredita que
té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. 

Onzè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni marc,
als annexos, als convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o
a les disposicions legalment aplicables, s’ha de comunicar a la Facultat de
Filosofia  i  Lletres  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona amb  una
antelació  mínima  d’una  setmana,  amb  la  voluntat  de  rescindir
anticipadament el present conveni. 

Així  mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si
detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest
conveni marc i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva
empara així com a la normativa aplicable.

Dotzè. Aquest conveni té una vigència de 1 any, prorrogable tàcitament
per períodes anuals successius. 

Les  causes  de  resolució  d’aquest  conveni  són  les  previstes  en  aquest
conveni marc i en el conveni específic subscrit a l’empara d’aquest, així
com les previstes a la legislació aplicable. 

Tretzè.  Qualsevol  controvèrsia  que  pugui  sorgir  de  l’aplicació,  la
interpretació o l’execució d’aquest conveni marc, així  com dels convenis
específics que se subscriguin a la seva empara, s’ha de resoldre de mutu
acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu
propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Catorzè. La  Universitat Autònoma de Barcelona i l’entitat col·laboradora
poden fer difusió pública de la subscripció d’aquest conveni, sempre que
quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta
entre les parts.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat, al lloc
i en la data assenyalats.
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De  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Regidoria  delegada  de  Promoció
Econòmica i règim intern, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni marc
de  cooperació  educativa  per  a  la  realització  de  pràctiques  acadèmiques
externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits amb la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que
siguin necessaris, així com tots els convenis específics de cooperació educativa
amb  els  diferents  estudiants  que  duguin  a  terme  les  seves  pràctiques  a
l’Ajuntament de Canet de Mar.

TERCER.- Comunicar  als  interessats  l’aprovació  d’aquests  acords  a  tot  els
efectes.

7.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JP, PER FER
UNA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA A LA XARXA GENERAL, AL CARRER
ABELL BAIX, xx.

Vista la instància presentada pel Sr.  JP, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres menors per a fer una connexió de claveguera a la xarxa general  al
C/Abell Baix, xx.

Vist  l’informe  de  l’arquitecta  tècnica  municipal  de  data  18  de  setembre
d’enguany i que es transcriu a continuació:

“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es
pretenen realitzar consisteixen en fer una connexió de claveguera a la general
al carrer Abell Baix, xx.

El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament
amb  la  sol·licitud,  puja  a  la  quantitat  de  500,00€  (  IVA  exclòs),  aquest
pressupost es troba dins dels preus actuals de mercat.

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 pel que fa a les actuacions que afectin a
la via pública: 

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els

destruïts.
3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de

R.C. 20 N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament
remolinat.  En cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de
formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa
de formigó s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre
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terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm.
més que la llosa de formigó.

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament  i  en  les  condicions  idònies  d’humitat,  de  forma  que
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 

5. En  tot  cas,  s’haurà  de  posar  d’acord  amb la  Policia  Local,  per  a  la
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis
veïns del carrer.  Caldrà disposar de les senyals de trànsit  que siguin
necessàries i preveure possibles talls de carrer.

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la
calçada,  es farà en dues tramades,  sense dificultar  ni  interrompre el
trànsit de vehicles.

7. L’obra  haurà  d’estar  perfectament  delimitada,  tant  frontal  com
longitudinalment,  mitjançant  tanques  o  altres  elements  similars
aprovats  pels  Serveis  Tècnics   municipals  ,  de  manera  que  tanquin
totalment la zona de treball.

8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa,
materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària
i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores
nocturnes.

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites
obres,  es  reposaran  correctament,  per  això  una  vegada  finalitzat  el
carrer,  es  realitzarà  la  corresponent  inspecció  per  part  dels  Serveis
Tècnics.

10.Els  serveis  públics  o  privats  que  puguin  resultar  malmesos,  seran
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als
afectats i d’acord amb les seves instruccions.

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest,
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada,
amb  les  corresponents  senyalitzacions  i  balises  per  a  garantir  la
seguretat dels usuaris. 

12.En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic
i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per
a  què  donin  el  vist-i-plau  "in  situ",  als  efectes  de  no  perjudicar  els
Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia
a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar.

13.Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a
instal·lar  entre  xarxes  de  diferents  subministraments  públics  que
discorren pel subsòl.

14.Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas
els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.

15.Com  a  garantia  de  l’acompliment  de  les  condicions  anteriors  cal
dipositar una fiança.

16.El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis
Tècnics municipals. 

17.El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar
la fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

18.En cas d’actuar al carrer del Gram, atès que aquest tram es troba en un
espai d’expectativa arqueològica, caldrà que es realitzi en tot moment
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amb  la  presència  d’un  arqueòleg  i  amb  el  corresponent  permís  del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Vist  l’informe  favorable  de  la  TAG  d’Urbanisme  de  data  22  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.09.15,  informe
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per fer una
connexió de claveguera a la xarxa general, al carrer Abell Baix, xx, sol·licitada
pel senyor JP, 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 amb cap dels elements descrits a les
ordenances  fiscals,  com  ara  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

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.
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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 d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JP, per fer una connexió de
claveguera a la xarxa general al C/Abell Baix, xx,  sense perjudici de tercers i
salvat el dret de propietat amb les següents condicions:

1. Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc.
2. Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els

destruïts.
3. La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de

R.C. 20 N/mm2 de planta, d’un gruix mínim de 18 cm. perfectament
remolinat.  En cas de ser de paviments asfàltics es farà una base de
formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. La llosa
de formigó s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm.
més que la llosa de formigó.

4. El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat
mecànicament  i  en  les  condicions  idònies  d’humitat,  de  forma  que
s’assoleixi una compactació assimilable al 95% P.M.. 

5. En  tot  cas,  s’haurà  de  posar  d’acord  amb la  Policia  Local,  per  a  la
regulació del trànsit rodat i de vianants en general, així com dels propis
veïns del carrer.  Caldrà disposar de les senyals de trànsit  que siguin
necessàries i preveure possibles talls de carrer.

6. Sempre que sigui possible, en cas de travessar el carrer o afectar la
calçada,  es farà en dues tramades,  sense dificultar  ni  interrompre el
trànsit de vehicles.

7. L’obra  haurà  d’estar  perfectament  delimitada,  tant  frontal  com
longitudinalment,  mitjançant  tanques  o  altres  elements  similars
aprovats  pels  Serveis  Tècnics   municipals  ,  de  manera  que  tanquin
totalment la zona de treball.

8. S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la
lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa,
materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària
i altres elements. Caldrà col·locar senyalització lluminosa per les hores
nocturnes.

9. Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites
obres,  es  reposaran  correctament,  per  això  una  vegada  finalitzat  el
carrer,  es  realitzarà  la  corresponent  inspecció  per  part  dels  Serveis
Tècnics.

10.Els  serveis  públics  o  privats  que  puguin  resultar  malmesos,  seran
reparats a càrrec del sol·licitant de manera immediata, previ avís als
afectats i d’acord amb les seves instruccions.

11. Les obres no es podran executar en cap de setmana i al llarg d’aquest,
els carrers afectats hauran d’estar en condicions de circulació rodada,
amb  les  corresponents  senyalitzacions  i  balises  per  a  garantir  la
seguretat dels usuaris. 
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12.En tot cas, s’avisarà als Serveis Municipals d’aigües, d’enllumenat públic
i als Servei Tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al
municipi (electricitat, telefonia i altres usos privats com mines, etc.) per
a  què  donin  el  vist-i-plau  "in  situ",  als  efectes  de  no  perjudicar  els
Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia
a l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar.

13.Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOG 12-6-1992) pel
qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a
instal·lar  entre  xarxes  de  diferents  subministraments  públics  que
discorren pel subsòl.

14.Els baixants a nivell de planta baixa han d’anar encastats i en cap cas
els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana.

15.Com  a  garantia  de  l’acompliment  de  les  condicions  anteriors  cal
dipositar una fiança.

16.El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els Serveis
Tècnics municipals. 

17.El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar
la fiança i sempre d’acord amb els Tècnics Municipals i Policia Local. 

18.En cas d’actuar al carrer del Gram, atès que aquest tram es troba en un
espai d’expectativa arqueològica, caldrà que es realitzi en tot moment
amb  la  presència  d’un  arqueòleg  i  amb  el  corresponent  permís  del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  en  concepte  de  l’impost
s/construccions per un import de vint-i-quatre euros amb vint cèntims d’euro
(24.20 €) 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.

8.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. RSC, PER A
L’ARRANJAMENT DE BANY A L’HABITATGE UBICAT AL CARRER VALL, xx

Vista la instància presentada pel Sr. RSC, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres per a l’arranjament de bany a l’habitatge ubicat al carrer Vall, xx
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Vist  l’informe  de  l’arquitecta  tècnica  municipal  de  data  24  de  setembre
d’enguany 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
arranjar el bany de l’habitatge situat al C/ Vall, 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  24  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 24.09.15,  informe
favorable sobre  la  concessió  de  llicència  municipal  d’obres  menors  per  a
l’arranjament de bany a l’habitatge ubicat  al  carrer  Vall,  xx,  sol·licitada pel
senyor RSC, 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 amb cap dels elements descrits a les
ordenances  fiscals,  com  ara  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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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  els  condicionants
esmentats a l’informe tècnic de data 24.09.2015.”

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 d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. RSC, per a l’arranjament de
bany de l’habitatge situat al C/Vall, xx., sense perjudici de tercers i salvat el
dret de propietat, amb les següents condicions particulars:

 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 €) 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 sitnat
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.

9.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. DAS, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE CAMBRA DE BANY AL LOCAL UBICAT A LA RIERA 
GAVARRA, xx.
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Vista la instància presentada pel Sr. DAS, en virtut de la qual sol.licita llicència
d’obres per a la construcció de cambra de bany al local ubicat a la Riera

Gavarra, xx.

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 22 de setembre
d’enguany 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 cambra de bany al local situat a la Riera Gavarra, 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.”

Vist  l’informe  favorable  de  la  TAG  d’Urbanisme  de  data  22  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22.09.15,  informe
favorable sobre la  concessió  de llicència  municipal  d’obres menors  per  a  la
construcció de cambra de bany al local ubicat a la Riera Gavarra, xx, sol·licitada
pel senyor DAS, 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.
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la
via pública en el transcurs de les obres amb cap dels elements descrits a les
ordenances  fiscals,  com  ara  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió  de  llicència  d’obres  menors  sol·licitada,  amb  els  condicionants
especificats a l’informe tècnic de data 22.09.2015.”

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 d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. DAS, per a fer cambra de
bany a la  Riera  Gavarra,  xx,  sense perjudici  de tercers  i  salvat  el  dret  de
propietat, amb les següents condicions particulars:

 No es tocarà cap element estructural.

SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  en  concepte  de  l’impost
s/construccions per un import de quaranta nou euros amb trenta nou cèntims
d’euro (49.39€) 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.
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10.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. NRJ, PER A
LA REPARACIÓ DE FAÇANA AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIDA AL CARRER
CALDETA, xx. 

Vista la instància presentada pel Sr. NRJ, en virtut de la qual sol·licita llicència
d’obres  per  a  la  reparació  de  façana  amb  col·locació  de  bastida  al  carrer
Caldeta, xx

Vist  l’informe  de  l’arquitecta  tècnica  municipal  de  data  16  de  setembre
d’enguany 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
la reparació de façana amb col·locació de bastida de l’edifici  situat al carrer
Caldeta, xx.

El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 7.082,55 € (IVA exclòs). 

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:

 L’acabat de la  façana serà com a mínim arrebossat i  pintat  de color
blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material
utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de
colors. 

 Tot  i  que  a la  sol·licitud de  llicència  d’obres menors s’indica  que no
caldrà ocupar la via pública, ja s’ha previst el permís d’ocupació de via
pública i s’han liquidat les taxes corresponents a aquest concepte. 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements
auxiliars  de  les  obres”,  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  informació
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,
pel  que  fa  a  la  bastida  i  ocupació  de  la  via  pública,  respectar  les
següents condicions generals:

o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les
obres.

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència.
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del

trànsit de persones i vehicles.
o no  ha  d’entorpir  l’enllumenat  públic,  el  mobiliari  ni  la

senyalització.
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10

lux.
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210

cm. d’alçada en condicions de seguretat.
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre

durin les obres.
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 Pel que fa al paviment de la Riera Sant Domènec, caldrà respectar els
criteris  que a continuació es detallen, i que limiten el trànsit de vehicles
per la Riera. En el cas que no fos possible, s’haurà de preveure itineraris
alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local.

PRESCRIPCIONS  PER  AL  TRANSIT  RODAT  QUE  POT  CIRCULAR  PELS
PAVIMENTS DE LA RIERA SANT DOMÈNEC, RIERA GAVARRA I  RIERA
BUSCARONS:

1. Paviment continu asfàltic: calçada Riera Gavarra i Riera Buscarons
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h

2. Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: Plaça de la 
Llenya i càrrega i descàrrega
El  paviment  admet  vehicles  pesats  d’un  màxim  de  20  T  i  una
velocitat màxima de 5 km/h.

3. Paviment de llosa de pedra: Riera Sant Domènec
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment
s’admet  el  pas,  no  l’estacionament,  de  vehicles  pesats  fins  a  un
màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.

 En qualsevol cas,  la  concessió  de la llicència anirà condicionada a la
reposició  de qualsevol  element  de vialitat  que resulti  afectat  per  les
obres sol·licitades.”

Vist  l’informe  favorable  de  la  TAG  d’Urbanisme  de  data  22  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 16.09.15,  informe
favorable sobre la  concessió  de llicència  municipal  d’obres menors  per  a  la
reparació  de  façana  amb  col·locació  de  bastida,  al  carrer  Caldeta,  xx,
sol·licitada pel senyor NRJ, 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
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mateixa  Ordenança,  les  autoritzacions  d’ocupació  de  la  via  pública
complementàries a una altra llicència que siguin necessàries per a l’execució de
l’actuació han de subjectar-se a un seguit de condicions, entre les quals cal
destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències
que  complementen,  segons els  criteris  establerts  en l’annex I  de l’al·ludida
Ordenança.

Consta  acreditat  a  l’expedient  que  s’ha  efectuat  la  liquidació  en  concepte
d’instal·lació de bastida.

En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió  de  llicència  d’obres  menors  sol·licitada,  amb  els  condicionants
especificats a l’informe tècnic de data 16.09.2015.”

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 d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. NRJ, pr a la reparació de
façana amb col.locació  de bastida  al  carrer  Caldeta,  xx,  sense  perjudici  de
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars:

 L’acabat de la  façana serà com a mínim arrebossat i  pintat  de color
blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material
utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de
colors. 

 Tot  i  que  a la  sol·licitud de  llicència  d’obres menors s’indica  que no
caldrà ocupar la via pública, ja s’ha previst el permís d’ocupació de via
pública i s’han liquidat les taxes corresponents a aquest concepte. 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements
auxiliars  de  les  obres”,  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  informació
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,
pel  que  fa  a  la  bastida  i  ocupació  de  la  via  pública,  respectar  les
següents condicions generals:

o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les
obres.

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència.
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o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del
trànsit de persones i vehicles.

o no  ha  d’entorpir  l’enllumenat  públic,  el  mobiliari  ni  la
senyalització.

o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10
lux.

o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210
cm. d’alçada en condicions de seguretat.

o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre
durin les obres.

 Pel que fa al paviment de la Riera Sant Domènec, caldrà respectar els
criteris  que a continuació es detallen, i que limiten el trànsit de vehicles
per la Riera. En el cas que no fos possible, s’haurà de preveure itineraris
alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local.

PRESCRIPCIONS  PER  AL  TRANSIT  RODAT  QUE  POT  CIRCULAR  PELS
PAVIMENTS DE LA RIERA SANT DOMÈNEC, RIERA GAVARRA I  RIERA
BUSCARONS:

1. Paviment continu asfàltic: calçada Riera Gavarra i Riera Buscarons
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h

2. Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç: Plaça de la 
Llenya i càrrega i descàrrega
El  paviment  admet  vehicles  pesats  d’un  màxim  de  20  T  i  una
velocitat màxima de 5 km/h.

3. Paviment de llosa de pedra: Riera Sant Domènec
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment
s’admet  el  pas,  no  l’estacionament,  de  vehicles  pesats  fins  a  un
màxim de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.

 En qualsevol cas,  la  concessió  de la llicència anirà condicionada a la
reposició  de qualsevol  element  de vialitat  que resulti  afectat  per  les
obres sol·licitades.”

SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  en  concepte  de  l’impost
s/construccions  per  un import  de  dos-cents  vuitanta  tres  euros amb trenta
cèntims d’euro (283.30€) 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 cent quaranta un euros
amb seixanta cinc cèntims d’euro) 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.
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11.- CONCESSIÓ DE  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. MLC, PER
A  LA REPARACIÓ DE FAÇANA AMB APARELL ELEVADOR AL CARRER
STA. BÀRBARA, xx. 

Vista la instància  presentada per la  Sra. MLC, en virtut de la qual sol·licita
llicència d’obres per a  la reparació de façana amb aparell elevador al carrer
Sta. Bàrbara, xx

Vist  l’informe  de  l’arquitecta  tècnica  municipal  de  data  21  de  setembre
d’enguany 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
la reparació de façana amb aparell elevador al carrer Santa Bàrbara, xx

El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament
amb  la  sol·licitud,  puja  a  la  quantitat  de  1.628,00  €  (IVA  exclòs),  aquest
pressupost es troba dins dels preus actuals de mercat.

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.
 L’acabat de la  façana serà com a mínim arrebossat i  pintat  de color

blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material
utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de
colors. 

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

Vist  l’informe  favorable  de  la  TAG  d’Urbanisme  de  data  22  de  setembre
d’enguany, el contingut del qual és:

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21.09.15,  informe
favorable sobre la  concessió  de llicència  municipal  d’obres menors  per  a  la
reparació  de  façana  amb  aparell  elevador,  al  carrer  Santa  Bàrbara,  xx,
sol·licitada per la senyora MLC, 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.
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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 amb cap dels elements descrits a les
ordenances  fiscals,  com  ara  mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la
concessió  de  llicència  d’obres  menors  sol·licitada,  amb  els  condicionants
especificats a l’informe tècnic de data 21.09.2015.”

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 d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. MLC, per a la reparació
de  façana  amb  aparell  elevador  al  C/Sta.  Bàrbara,  xx,  sense  perjudici  de
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars:

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

blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material
utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de
colors. 
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 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.”

SEGON.-  Aprovar  la  liquidació  provisional  en  concepte  de  l’impost
s/construccions per un import de seixanta cinc euros amb dotze cèntims d’euro
(65.12€) 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.

12.- PRECS I PREGUNTES

Tot  seguit,  els  regidors  es  pregunten  mútuament  sobre  qüestions  diverses
d’índole i problemàtica municipal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11.35
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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