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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 1 DE JUNY DE 2016 
 
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: 09.00 hores 
Hora que acaba: 11.20 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació, si s’escau, de les actes, de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 25.05.16 i de l’acta de la Junta de Govern Local 
extraordinària de data 30.05.16. 

2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
5) Acceptació subvenció CLSE Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar 2016. 

Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria 
6) Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme i els 

ajuntaments que participin a la XXXIII Mostra literària del Maresme 2016 
7) Aprovació atorgament llicència d’obres a Gas Natural Distribución, SDG, SA 

instal·lació escomesa particular de gas, carrer Ample, XX 
8) Aprovació concessió llicència d’obres menors per a la reforma puntual de 

l’habitatge entre mitgeres del carrer de la Font, XX, amb col·locació de bastida 
9) Aprovació concessió llicència d’obres menors per a la reforma interior de la 

planta baixa i primera del carrer Vall, XX 
10) Aprovació comunicació primera ocupació obres de construcció d’un mòdul de 

dues habitacions amb dos lavabos annexos per a la casa de colònies can 
Brugarola, Av. Llimoners, 14 

11) Aprovació comunicació primera ocupació obres de reforma i rehabilitació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la riera de la Torre, XX 

12) Aprovació comunicació primera ocupació obres de reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a la riera del Pinar, XX 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

13) Donar compte de la relació de decrets del 9 al 13 de maig de 2016 ( núm. 438 
al núm. 452) 

14) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25.05.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinàries 
del dia 25 de maig de 2016 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 
 
No se’n presenten. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 1 de juny de 2016, de l’Ajuntament per 
import de 174.771,63 €, corresponent a la relació F/2016/32 .  
 
Vista la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 4.666,05 € 
corresponent a la relació F/2016/7.  
 
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 2016, que fou 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 2015.  
 
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 proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de juny de 2016, de 
l’Ajuntament per import de 174.771,63 €, corresponent a la relació F/2016/32.  
 
SEGON.-Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 
4.666,05 € corresponent a la relació F/2016/7 .  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/20/2016 de data 27 de maig de 2016 
per import de 1.379,00 €, corresponent a ajuts socials puntuals de l’Ajuntament. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 2016. 
 
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 proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/20/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
101 I.G.G. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 500,00 
102 E.C.Z. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 200,00 
103 Ll. B.C. activitats d'estiu 195,00 
104 D.A.H. despeses habitatge - taxes/impostos 484,00 

    
  

Import total relació BSGG/20/2016 1.379,00 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària corresponent 
del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en l’article 
219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra fiscalització 
plena a posteriori, fent constar que cal fer un Reglament de serveis socials que 
reguli l'atorgament dels Ajuts (Veure informe de fiscalització a posteriori). 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIO CENTRE LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES (CLSE) DE CANET DE MAR, CALELLA I PINEDA DE MAR, 2016. 
ATENCIÓ I SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA DINS 
DEL MARC PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
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instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 17 de desembre de 
2015, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador així com la convocatòria per la 
concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals 
treballar en l’àmbit de la promoció econòmica del municipi i que, entre les seves 
prioritats, destaca la creació d’empreses i l’atenció a l’emprenedoria, per mitjà de 
l’atenció directa i personalitzada. 
 
Vist que al Catàleg de Serveis 2016, dins del programa de Polítiques de Teixit 
Productiu, hi consta un recurs anomenat Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE), que preveu ajusts a les estructures de personal tècnic, als 
serveis i a les actuacions destinades a desvetllar vocacions empresarials, generar 
noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, entre d’altres. 
 
Atès que mitjançant Decret 040/2016 de 27 de gener de 2016 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol•licitud del recurs Centre Locals de 
Serveis a les Empreses (CLSE) amb l’actuació “Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport 
integral a l’empresa i l’emprenedoria” conjuntament amb l’Ajuntament de Calella i 
Pineda de Mar, actuant l’Ajuntament de Canet com a ens beneficiari i 
l’Ajuntament de Pineda com a ens executors. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar com a ens sol·licitant beneficiari, s’obliga 
a : 
 
a) La interlocució amb la Diputació de Barcelona. 
b) La coordinació i acompanyament de la realització de les accions del Pla de 

Treball de cada ajuntament adherit al conveni. 
c) Redactar la memòria definitiva tècnica i econòmica de justificació conjunta de 

l’actuació. 
d) Transferir els recursos econòmics que corresponguin a la resta d’ens 

executors, segons els acords establerts entre totes les parts implicades per 
mitjà d’un conveni de col·laboració. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 28 
d’abril de 2016 la resolució d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2016 on s’inclou la relació aprovada corresponent a aquest Ajuntament, 
de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per part de la Diputació de Barcelona 
corresponent al Catàleg de serveis 2016, dins del programa Polítiques de Teixit 
Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), per l’actuació 
“Centres Locals de Serveis a les empreses (CLSE) de Canet de Mar, Calella i 
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Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 
conjuntament amb l’Ajuntament de Calella i Pineda de Mar, per l’import que es 
detalla a continuació, actuant l’Ajuntament de Canet de Mar com a ens beneficiari 
i l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar com a ens executors. 
 
 % RESPECTE 

PRESSUPOST 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  33.33% 24.747,52 € 
AJUNTAMENT DE PINEDA 33.33% 24.747,53 € 
AJUNTAMENT DE CALELLA 33.34% 24.754,95 € 

TOTAL 100 % 74.250,00 € 
 

 
SEGON.- Tramitar la signatura del conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar en el 
marc de les Polítiques de Teixit Productiu del Catàleg de Serveis 2016 “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de 
Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2016. 
 
TERCER.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat 
amb la subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació i 
complir, com a ens sol•licitant beneficiari, les següents obligacions:  
 

a) La interlocució amb la Diputació de Barcelona. 
b) La coordinació i acompanyament de la realització de les accions del Pla de 

Treball de cada ajuntament adherit al conveni. 
c) Redactar la memòria definitiva tècnica i econòmica de justificació conjunta 

de l’actuació. 
d) Transferir els recursos econòmics que corresponguin a la resta d’ens 

executors, segons els acords establerts entre totes les parts implicades per 
mitjà d’un conveni de col•laboració 

 
QUART.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords  
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Calella i a l’Ajuntament de 
Pineda de Mar. 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE 
PARTICIPIN A LA XXXII MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 2016 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra 
Literària del Maresme, a la qual poden participar tots els ajuntaments de la 
comarca, per afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura. 
 
Atès que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del maresme, 
provenen per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per 
l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb el criteri de 
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població de cada un, deixant-ne exempt de fer l’aportació l’Ajuntament amfitrió 
del lliurament de premis, segons la taula que es mostra a continuació: 
 

Nombre d’habitants Aportació municipal 
Menys de 5.000 habitants 300,00 € 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600,00 € 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900,00 € 
Més de 100.000 habitants 1.500,00 € 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a participar en aquesta 
Mostra Literària i així ho ha manifestat al Consell Comarcal del Maresme, com 
també ha manifestat la voluntat de ser l’Ajuntament amfitrió del lliurament de 
premis. 
 
Vist l’informe de la tècnica municipal de Cultura de data 21 d’octubre d’enguany 
que es transcriu a continuació: 
 

Informe: Àrea de Cultura 
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració de la Mostra Literària del 
Maresme amb el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària del 
Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la Comarca, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura. 
 
Que des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, que té una població 
de 14.375 habitants, es creu interessant participar a la Mostra Literària del Maresme 
que l’any 2016 celebra la XXXIII edició per tal de difondre i treballar el gust per la 
creació literària entre la nostra població. 
 
Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme, provenen 
per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per l’altra de les 
aportacions dels ajuntaments participants quedant exempt de fer l’aportació 
l’ajuntament amfitrió del lliurament de premis d’acord amb el conveni de referència. 
 
Que enguany d’acord amb l’Alcaldia i la regidoria de Cultura Canet de Mar serà el 
municipi amfitrió de la XXXIII edició de la Mostra Literària del Maresme i que d’acord 
amb el pacte Primer del conveni es destinarà 600€ a la celebració de la mostra i el 
lliurament de premis que tindrà lloc durant la tardor a l’envelat de Vil·la Flora. 
 
Que d’acord amb el que estableix el Consell Comarcal la recepció de treballs es farà 
a Vil·la Flora del 13 de juny al 4 ed juliol al Cente Cívic i Cultural de Vil·la Flora. Que 
s’encarregarà a una entitat local el disseny de la coberta de la publicació dels 
treballs literaris i que es compatarà amb dues persones vinculades als actes de 
promoció de la lectura de la Biblioteca per fer de jurat de la Mostra. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme 
que es transcriu a continuació: 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA XXXIII MOSTRA 
LITERÀRIA DEL MARESME 2016 
 
A Mataró, ___ de __________________ de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de Canet de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 
 
D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local 
Supramunicipal. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra 
Literària del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la 
Comarca, per tal d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura. 
 
Segon.- Que cada any el Ple del Consell Comarcal del Maresme aprova les 
corresponents bases de participació: “Bases de la Mostra Literària del Maresme” 
 
Tercer.- Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme, 
provenen per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per 
l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb els criteris 
següents, quedant exempt de fer l’aportació l’ajuntament amfitrió del lliurament de 
premis: 
 

Nombre d’habitants Aportació municipal MLM 
Menys de 5.000 habitants 300,00.-€ 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600,00.-€ 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900,00.-€ 
Més de 100.000 habitants 1.500,00.-€ 

   
Quart.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, que té una població d’entre 5.000 i 
20.000 habitants, ha manifestat la seva voluntat de participar a la Mostra Literària 
del Maresme que aquest any 2016 celebra la XXXIII edició. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat la voluntat de ser 
municipi amfitrió de la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar serà el municipi amfitrió de la XXXIII edició 
de la Mostra Literària 2016, per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li 
correspon per població, d’acord amb el manifest tercer, a l’organització de la pròpia 
mostra, i per tant queda exempt de fer l’aportació al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar, participarà en la XXXIII edició de la Mostra 
Literària del Maresme 2016, d’acord amb les bases que per aquesta edició hagi 
aprovat el Consell Comarcal del Maresme. 
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Tercer.- El Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament de Canet de Mar 
les bases per a participar en l’actual edició, a més de tota la informació adient i/o 
complementària que s’escaigui. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà l’import que li correspon, d’acord 
amb la graella establerta en el manifest tercer del present conveni, a partir de la 
liquidació que li serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme. 
 
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni és per la XXXIII edició de la Mostra Literària 
del Maresme, que es durà a terme durant l’any 2016. 
 
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en 
lloc i la data que s’indica a l’encapçalament. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura i 
Entitats, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la 
participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la XXXIII Mostra Literària del 
Maresme 2016. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 600,00 euros amb càrrec a la partida 31 33400 
22609 del pressupost ordinari per a l’exercici 2016 (RC número 4349). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN 
SDG, SA PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
AL CARRER AMPLE, XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 19 de 
maig de 2016 (núm. de registre 2971/2016) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal·lació d’una canonada de gas al carrer Ample, XX. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera municipal de data 20 de maig de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACIÓ: GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ: C/ Ample, XX 
 
I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud:  
 
Ref.: Z.M.012016835679 

(GDE12916050060) 
Reg. Entr. 2016/2971 
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Data 19-05-2016 
 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
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 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 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició 
del paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o 
la vorada. 

5 
  

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.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament un assaig de la compactació d’aquest reblert de les 
rases. 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del 
tràfic rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com 
per possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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 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 
seu de manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves 
instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense 
interrompre el tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als 
Serveis tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi 
(electricitat, telefonia i altres usos privats (mines, etc.)) perquè 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. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 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. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 

fiança global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre 
municipi. 

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
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18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 
19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 

l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de 
Primera Ocupació. 

20 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis 
tècnics municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la 
mateixa amb els serveis tècnics municipals. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, 
S'HAURIEN DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans 
de compra del formigó. 
 
S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 4 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
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 de l’informe tècnic 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, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
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. 
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 a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., 
per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer Ample, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), en 
concepte d’ocupació de via pública, un import de quatre euros amb trenta-dos 
cèntims d’euro (4,32€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
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8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA 
PUNTUAL DE L’HABITATGE ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE LA 
FONT, XX, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIDA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JVL, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la reforma puntual de l’habitatge entre mitgeres situat al 
C/de la Font, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 17 de maig 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 reforma puntual 
de l’habitatge entre mitgeres situat al C/ de la Font, XX, inclòs l’arranjament de la 
façana amb la col·locació d’una bastida. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 9.747,70 € (IVA exclòs). 
 
A la descripció de les obres s’indica, entre altres, que a la façana es vol substituir el 
baixant de PVC en mal estat per un de nou. En aquest sentit, realitzada una inspecció 
visual a l’esmentada façana es comprova que el baixant en el primer tram de planta 
baixa és de fosa i el del tram superior de fibrociment o similar. L’esmentat baixant, 
actualment està connectat a la claveguera. 
 
La Normativa urbanística vigent, regula la necessitat d’encastar els baixants d’aigua 
potable com a mínim a nivell de planta baixa i no permet la seva connexió a la xarxa 
de clavegueres, havent d’abocar l’aigua directament a la calçada per sota la vorera. 
 
Per tot l’esmentat, les obres esmentades s’ajusten de forma general a les previsions 
de la normativa urbanística vigent, ara bé, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud 
de llicència d’obres menors amb les següents condicions: 
 
 En cas de substituir el baixant d’aigües pluvials a nivell de planta baixa, 
caldrà encastar-lo de forma que no sobresurti del nivell de façana. Les 
aigües s’hauran d’evacuar per sota vorera directament a la calçada, 
protegint el bordó amb una platina metàl·lica. 
 
 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. 
 
 Atès que la finca on es volen realitzar les obres es troba en un espai 
d’expectativa arqueològica, en cas de realitzar qualsevol excavació en el terreny, 
caldrà comptar amb la presència d’un arqueòleg i amb el corresponent permís del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Pel que fa a l’interior de l’habitatge, tal i com ja s’especifica a la memòria 
tècnica, no es tocarà cap element estructural, no es modificaran les distribucions 
interiors de l’habitatge ni es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 
 
 Referent a la instal·lació de la bastida, 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: 
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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.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 23 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17/05/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma 
puntual de l’habitatge entre mitgeres situat al carrer de la Font, XX, amb instal·lació 
de bastida, sol·licitada pel senyor JVL, 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.- D’acord amb el que s’exposa a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, 
de data 17/05/2016, la finca afectada per l’actuació es troba dins un espai 
d’expectativa arqueològica, per la qual cosa recorda al sol·licitant que, en cas de 
realitzar qualsevol excavació en el terreny, caldrà comptar amb la presència d’un 
arqueòleg i amb el corresponent permís del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya.  
  
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. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació en concepte d’instal·lació 
de bastida. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, amb els condicionants especificats a l’informe tècnic de data 
17/05/2016.” 
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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. JVL, per a la reforma 
d’habitatge amb col.locació de bastida al carrer de la Font, XX, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 
 

 “En cas de substituir el baixant d’aigües pluvials a nivell de planta 
baixa, caldrà encastar-lo de forma que no sobresurti del nivell de 
façana. Les aigües s’hauran d’evacuar per sota vorera directament 
a la calçada, protegint el bordó amb una platina metàl·lica. 
 

 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. 
 

 Atès que la finca on es volen realitzar les obres es troba en un espai 
d’expectativa arqueològica, en cas de realitzar qualsevol excavació en 
el terreny, caldrà comptar amb la presència d’un arqueòleg i amb el 
corresponent permís del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 Pel que fa a l’interior de l’habitatge, tal i com ja s’especifica a la memòria 
tècnica, no es tocarà cap element estructural, no es modificaran les 
distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les condicions 
d’habitabilitat existents. 
 

 Referent a la instal·lació de la bastida, 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.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-un cèntims d’euro 
(389,91 €) 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 noranta quatre euros 
amb noranta-un cèntims d’euro (194,95 €) i la fiança pels residus de la 
construcció per valor de cent cinquanta euros (150,00 €) així com haver liquidat 
la ocupació de via pública per un total de noranta set euros amb vint cèntims 
d’euro (97,20 €). 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A L’ESCOLA FEDAC 
CANET, PER A LA REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA I PRIMERA 
SITUADA AL CARRER VALL, XX 
 
Vista la instància presentada per l’Escola Fedac Canet, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a la reforma interior de la planta baixa i primera 
situada al carrer Vall, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 18 de maig d’enguany i que 
es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta del justificant 
d’haver fet la liquidació complementaria en concepte d’ocupació de via pública, tal i 
com s’indicava al darrer informe emès pels Serveis Tècnics municipals. 
 
Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la reforma interior d’una part de 
la planta baixa i primera de l’escola Fedac Canet, situada al carrer Vall, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 48.279,00 € (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.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18/05/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma 
interior de la planta baixa i primera de l’escola situada al carrer Vall, XX, sol·licitada 
per l’escola FEDAC CANET, s’emet el següent 
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INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així 
com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les 
condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, les 
autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra llicència que 
siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se a un seguit de 
condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de tramitar d’ofici 
conjuntament amb les llicències que complementen, segons els criteris establerts en 
l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat efectuat la liquidació per aquest 
concepte. 
 
En virtut de tot això, s’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 a l’Escola Fedac Canet, per a la 
reforma interior de la planta baixa i primera de l’Escola Fedac Canet, al C/Vall, 
12, 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 mil nou-cents trenta-un euros amb setze cèntims d’euro 
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(1931,16 €) 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 nou-cents seixanta cinc euros 
amb cinquanta vuit cèntims d’euro (965,58 €) i la fiança pels residus de la 
construcció per valor de cent vuitanta set euros (187,00 €), així com haver 
liquidat la ocupació de via pública per un total de cent seixanta dos euros (162,00 
€). 
 
En aquest moment, la senyora alcaldessa s’absenta de la sala per ser part 
interessada en el punt de l’ordre del dia següent: 
 
10.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN MÒDUL DE DUES HABITACIONS AMB DOS LAVABOS 
ANNEXES PER A LA CASA DE COLONIES DE “CAN BRUGAROLA” A 
L’AVINGUDA ELS LLIMONERS, 14.  
 
Vista la instància presentada per la senyora Blanca Arbell Brugarola, en nom i 
representació d’ella mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera 
ocupació de les obres de construcció d’un mòdul de dues habitacions amb dos 
lavabos annexes per a la casa de colònies de “Can Brugarola”, a l’Avinguda Els 
Llimoners, 14. 
  
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 24 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a les obres de construcció d’un mòdul de dues 
habitacions amb dos lavabos annexes per a la casa de colònies de “Can Brugarola”, 
Avinguda els Llimoners, 14, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 136/2015. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  
 
3.- Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia 
pels Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de gestió 
de residus. En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 25 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Una vegada revisada la documentació presentada per la senyora Blanca Arbell 
Brugarola en virtut de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les 
obres de construcció d’un mòdul de dues habitacions amb dos lavabos annexes per a 
la casa de colònies de “Can Brugarola”, a l’Avinguda Els Llimoners, 14, de Canet de 
Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
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I.- En data 20/10/2015 (registre d’entrada 6600), la senyora Blanca Arbell Brugarola 
sol·licita llicència d’obres majors per a la construcció d’un mòdul de dues habitacions 
amb dos lavabos annexes per a la casa de colònies de “Can Brugarola”, situada a 
l’Avinguda Els Llimoners, 14. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local, adoptat en sessió de data 11/11/2015 (exp. 136/2015) 
 
II.- Mitjançant escrit de data 06/05/2016, registrat d’entrada amb el número 2710, 
la interessada comunica la primera ocupació de les obres portades a terme, aportant 
certificat final d’obra (visat 2015008548) i el certificat de gestió de terres, runes i 
altres residus de la construcció núm. 16299, de l’empresa EXCAVACIONS GERMANS 
CASAS, SL, instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
24/05/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 136/2015) i que 
els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), emetre 
el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 
1549 el 31 de gener de 1992, 
- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 
- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. La comunicació 
s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del 
finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un mòdul de dues habitacions per a la 
casa de colònies, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas de 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
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a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després 
que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i 
el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la 
comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració 
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el 
projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 24/05/2016, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 136/2015).  
 
Quart.- D’acord amb el que estableix l’Annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’activitat de casa de 
colònies resta subjecta al règim de comunicació. 
 
L’article 14.2 de la mateixa llei disposa que la modificació de les condicions en què es 
duen a terme les activitats requereix una nova declaració responsable o comunicació 
prèvia, en funció de la classificació dels annexos I i II, tenint en compte com queda 
la situació final de l’establiment com a conseqüència de la modificació. 
 
En compliment del que disposa l’article esmentat, caldrà recordar al titular de 
l’activitat la necessitat de presentar la corresponent comunicació de la modificació 
introduïda, per tal que sigui incorporada a l’expedient de l’activitat. 
 
Cinquè.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, 
en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el 
següent:  
 
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. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’informa favorablement la 
comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 

 
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 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. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per quatre vots a favor dels regidors 
Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas i M. 
Assumpta Revoltós Vaquer i una abstenció de la senyora alcaldessa, pel fet 
d’absentar-se de la sala, en ser part interessada en aquest assumpte: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcció d’un mòdul de dues habitacions amb dos 
lavabos annexes per a la casa de colònies de “Can Brugarola” a l’Avinguda Els 
Llimoners, 14, sol.licitada per la senyora Blanca Arbell Brugarola, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents vuitanta-
quatre euros amb vuitanta cèntims (384,80 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 20 d’octubre 
de 2015 dels valors urbanístics en risc per un import de mil tres-cents noranta-
cinc euros amb seixanta-dos cèntims (1.395,62 €) i dels residus de construcció la 
quantitat de set-cents onze euros amb cinquanta-sis cèntims (711,56 €).  
 
11.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA 
I REHABILITACIO D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LA 
RIERA DE LA TORRE NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada pel senyor FSS, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma 
i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera de la Torre 
número XX. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 12 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i rehabilitació efectuades a 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera de la Torre, XX, s’ha constatat 
el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 51/2015. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  
 
3.- Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia 
pels Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de gestió 
de residus. En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
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“Una vegada revisada la documentació presentada pel senyor FSS en virtut de la qual 
comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i rehabilitació 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera de la Torre, XX, de Canet de Mar, 
s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 14.04.2015 (registre d’entrada 2510), la senyora LCA sol·licita llicència 
d’obres majors per a la reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la Riera de la Torre, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió de data 01/07/2015. 
 
II.- Mitjançant escrit de data 06/05/2016, registrat d’entrada amb el número 2711, 
el senyor FSS comunica la primera ocupació de les obres portades a terme, aportant 
certificat final d’obra (visat 2015002073) i el certificat de gestió de terres, runes i 
altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
12/05/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 51/2015) i que 
els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), emetre 
el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 
1549 el 31 de gener de 1992, 
- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 
- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. La comunicació 
s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del 
finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de l’ampliació d’un habitatge unifamiliar, amb afectació a 
l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas de 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
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75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després 
que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i 
el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la 
comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració 
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el 
projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 12/05/2016, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 51/2015).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és de 
l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant resolució 
DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els 
seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
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. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’ informa favorablement 
la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 

 
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 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre 
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mitgeres a la Riera de la Torre número XX, sol.licitada pel senyor FSS, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents trenta-cinc 
euros amb onze euros (335,11 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 14 d’abril de 
2015 dels valors urbanístics en risc per un import de vuit-cents deu euros amb 
quaranta-cinc cèntims (810,45 €) i dels residus de construcció la quantitat de 
cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
12.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA 
I AMPLIACIO D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT A LA RIERA 
DEL PINAR NÚMERO XX. 
  
Vista la instància presentada pel senyor PJJV, en nom i representació d’ell mateix, 
amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma 
i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la Riera del Pinar número XX. 
 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 19 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i ampliació efectuades a 
l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la Riera del Pinar, XX, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 11/2014. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  
 
3.- Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia 
pels Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de gestió 
de residus. En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de maig de 2016, el 
contingut del qual és: 
 

“Una vegada revisada la documentació presentada pel senyor PJJV en virtut de la 
qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació 
d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la Riera del Pinar, XX, de Canet de Mar, 
s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 11/02/2014 (registre d’entrada 748), el senyor PJJV sol·licita llicència 
d’obres majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la 
Riera del Pinar, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 27/03/2014 (exp. 11/2014) 
 
II.- Mitjançant escrit de data 09/05/2016, registrat d’entrada amb el número 2738, 
el senyor PJJV comunica la primera ocupació de les obres portades a terme, aportant 
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certificat final d’obra (visat 201400138) i el certificat de gestió de terres, runes i 
altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
19/05/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 11/2014) i que 
els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), emetre 
el següent 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 
1549 el 31 de gener de 1992, 
- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 
- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. La comunicació 
s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del 
finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar, amb 
afectació a l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas de 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
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75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després 
que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i 
el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la 
comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració 
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el 
projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 19/05/2016, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 11/2014).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és de 
l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant resolució 
DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els 
seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
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. 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’ informa favorablement 
la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 

 
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 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat 
situat a la Riera del Pinar número XX, sol.licitada pel senyor PJJV, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. 
  
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents noranta 
euros (390,00 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiançes dipositades en data 11 de febrer 
de 2014 dels valors urbanístics en risc per un import de vuit-cents cinc euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (805,58 €) i dels residus de construcció la quantitat de 
quatre-cents trenta-nou euros amb un cèntims (439,01 €). 
  
13.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 9 AL 13 
DE MAIG DE 2016. (del núm. 438 al núm. 452) 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 9 al 13 de maig de 2016. (del núm. 438 al núm. 452) 
 

Num. Decret Data Títol 
 
DE0438/2016 09/05/2016 Eleccions Generals 2016 -campanya electoral - 

emplaçament cartells 

DE0439/2016 09/05/2016 Estimació parcial recurs reposició Invermercury, SL 

DE0440/2016 09/05/2016 Sopar envelat alumnes Secció Institut Canet 

DE0441/2016 09/05/2016 FESTA DEL DAU AL SET 12 DE MAIG 

DE0442/2016 09/05/2016 Rectificació error Decret incoació serveis preventius 

DE0443/2016 09/05/2016 Eleccions Generals 2016 -campanya electoral - 
comunicació locals 

DE0444/2016 09/05/2016 Incoació expedients trànsit 09/05/16 

DE0445/2016 09/05/2016 DENEGAR RETORN FIANÇA CIRC CATALUNYA 

DE0446/2016 09/05/2016 Resolució recurs de reposició Sr. J.M.S.  

DE0447/2016 09/05/2016 RESOLUCIÓ RECURS PLAÇA TREBALLADOR/A 
FAMILIAR 

DE0448/2016 09/05/2016 Resolució recurs Treballador/a Familiar 

DE0449/2016 12/05/2016 Devolució ingressos indeguts cànon serveis de 
temporada 2011 

DE0450/2016 12/05/2016 BAIXES CONSELL D'EMPADRONAMENT  

DE0451/2016 13/05/2016 Modificació condicions contractuals  

DE0452/2016 13/05/2016 AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ FIRA DREAM MARKET 
 
14.- 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 11.20 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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