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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 3 DE MAIG DE 2017 
 

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: 9.10 hores 
Hora que acaba: 11.05 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, 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  26.04.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació Ajuts  Socials Puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació relació de despeses 
6) Aprovació formalització del preacord de les Meses de Concertació, mitjançant 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per a la reconstrucció del Volum Masó 

7) Acceptació complement preacord canvi destinació Mesa Concertació en el 
marc Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

8) Aprovació ajornament termini de lliurament de la Beca Bonal d’investigació 
Raimon Bonal 2016, de Roger Soler Martí 

9) Acord aprovació dels criteris complementaris per regular l’admissió d’alumnat 
i les normes de preinscripció i matrícula a l’Escola Bressol per al curs 2017-
2018 
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10) Concessió llicència obres menors per a la construcció d’una piscina al carrer 
Eusebi Golart, XX 

11) Concessió llicència obres majors a la senyora ECM per al canvi d’ús d’un 
magatzem a habitatge al carrer Verdaguer i Callís, XX 

12) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Gram, XX 

13) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una escomesa de gas a la Riera de la Torre, XX 

14) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, S.A., per a la 
instal·lació d’una canonada de gas al Torrent dels Lledoners, XX 

15) Donar compte de la relació de decrets del 18 al 22 d’abril de 2017 (números 
del 454 al 472) 

16) 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 26.04.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 26 d’abril de 2017 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 
 

- Diligència d’ordenació de data 13 de febrer de 2017, rebuda del Jutjat Contenciós 
Adminstratiu núm. 16 de Barcelona,  en relació al recurs núm. 303/2016 – 
Procediment Abreujat – Secció A2, interposat per INNOVIA COPTALIA, S.A.U., 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, donant per comparegut al Procurador Sr. 
Javier Manjarín Albert, en nom i resperesentació de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
  Se’n dóna compte.  
 
- Diligència d’ordenació de data 19 d’abril de 2017, rebuda del Jutjat Contenciós 

Adminstratiu núm. 16 de Barcelona,  en relació al recurs ordinari núm. 291/2013 
– A3, interposat per CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A., contra l’Ajuntament de 
Canet de Mar, acusant rebut de l’escrit de conclusions presentat pel Procurador, 
Sr. Javier Manjarín Albert. 

 
  Se’n dóna compte.  

 
- Provicència del Magistrat – Jutge, Sr. Andrés Maetre Salcedo, de data 21 d’abril 

de 2017, rebuda del Jutjat Contenciós Adminstratiu núm. 15 de Barcelona,  en 
relació al recurs: Procediment abreujat núm. 276/2015 F, interposat per JAL, 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu al procediment de restauració de la 
realitat física alterada respecte a les obres de construcció de 9 habitatges 
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unifamiliar al carrer Sant Iscle/Mas Feliu, acordant donant trasllat a la part actora 
i que s’estigui a l’Auto de Suspensió Provisional de 4/02/2016.  

 
  Se’n dóna compte.  

 
 
 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS AJUTS SOCIALS PUNTUALS  
 
Vista la relació de despeses número BSGG/17/2017 de data 26 d’abril de 2017 
per import de 623,00, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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 dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/17/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

91 K.A. colònies escolars 100,00 

92 D.T.A. despeses habitatge - subministraments - LLUM 161,57 

93 O.DS. S. despeses habitatge - subministraments - LLUM 141,16 

94 A.G.D. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 150,27 
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95 Y.T.N. colònies escolars 70,00 

Import total relació BSGG/17/2017 623,00 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 03 de maig de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 124.827 €, corresponent a la relació F/2017/18. 
 
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 2017, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 
de desembre de 2016.  
 
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’Hisenda i 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 03 de maig de 2017, de 
l’Ajuntament  per import de 124.827 €, corresponent a la relació F/2017/18. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 03 de maig de  2017, de l’Ajuntament per 
import de 265,69 €. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
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que s’han d’aplicar del vigent pressupost  per l’exercici de 2017, que fou aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 31 de gener de 2017.  

Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 

Vist el Decret d’alcaldia núm. 743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 03 de maig de 2017, de 
l’Ajuntament per import de 265,69  € segons el detall següent, 
 

N. Operació Fase Aplicació Import Text lliure 

     
220170003412 RC 

2017 30 43000 
23120 20,79 € MC - DESPLAÇAMENT BCN - CURS DIPUTACIÓ 

220170003414 RC 
2017 10 91200 

23100 57,86 € 
PERE XIRAU - DESPLAÇAMENT A MANRESA 
CONFERÈNCIA CEDIM 

220170003415 RC 
2017 22 17000 

23120 16,59 € RC - DESPLAÇAMENTS VARIS 

220170003416 RC 
2017 43 13300 

23020 43,35 € 
JT - DESPLAÇAMENT i DIETES CURS POLICIA 
ADMINISTRATIVA (19, 20 i 21 ABRIL 2017) 

220170003416 RC 
2017 43 13300 

23120 11,92 € 
JT - DESPLAÇAMENT i DIETES CURS POLICIA 
ADMINISTRATIVA (19, 20 i 21 ABRIL 2017) 

220170003417 RC 
2017 43 13300 

23120 10,83 € 
JH - DESPLAÇAMENT i DIETES CURS POLICIA 
ADMINISTRATIVA (19, 20 i 21 D'ABRIL 2017) 

220170003417 RC 
2017 43 13300 

23020 45,75 € 
JH - DESPLAÇAMENT i DIETES CURS POLICIA 
ADMINISTRATIVA (19, 20 i 21 D'ABRIL 2017) 

220170003418 RC 
2017 43 13300 

23020 58,60 € 
MAS - DIETES CURS ARREST i CONTROL (20 AL 24 
FEBRER 2017) 

     
   

265,69 € 

  
 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada dels 
punts anteriors  amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen 
en les relacions.  
 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes 
recollits en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran 
objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 

 
6.- APROVACIÓ FORMALITZACIÓ DEL PREACORD DE LES MESES DE 
CONCERTACIÓ, MITJANÇANT CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A 
LA RECONSTRUCCIÓ DEL VOLUM MASÓ 
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 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, mitjançant el qual 
s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
Atès que l’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en 
àmbits de cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels 
recursos. En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de 
l’àmbit de cooperació “Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la 
diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
Atès que per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 1991/17, 
de data 14 de març de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF P0803900J 

Preacord  Reconstrucció del Volum Masó 

Aportació de la Diputació (EUR) 250.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 250.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició 
d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
 
Atès que per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 
10332/16, de data 26 d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte regular els procediments i les 
condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos assolits en el marc 
de les Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es va aprovar el 
model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels 
preacords. 
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Atès que en data 29 de març de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar va acceptar 
el preacord referit més amunt, del qual, en data 31 de març de 2017, va 
presentar-ne la formalització, amb la qual cosa va donar compliment a allò 
establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió. Cal, per tant, aprovar 
la formalització del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a 
través d’acords o resolucions administratives que aprovin la concessió d’ajuts de 
qualsevol tipologia i que concretin les condicions de prestació d’aquest suport i la 
seva execució. 
 
Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i l’oportunitat del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
A LA RECONSTRUCCIÓ DEL VOLUM MASÓ 
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
 

Servei promotor: Àrea de Territori de l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
Dades de contacte del servei promotor: Alba Farré i Nàcher, arquitecta municipal 
(farrena@canetdemar.cat) 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
 
Entitat amb la qual se celebra el conveni: Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona 

 
Objecte del conveni: Regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb 
l’actuació consistent en la reconstrucció del Volum Masó, de l’edifici Odèon, dins l’àmbit 
de cooperació creat per la Diputació en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
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Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni: Atès que després de 
l’ensulsiada que va tenir lloc el mes de novembre del 2007, és voluntat d’aquest 
Ajuntament recuperar l’edifici Odèon, preveient-se una primera fase d’obra consistent 
en la reconstrucció de tota la part de l’estructura enderrocada arran del sinistre, això és, 
finalitzar els treballs de reforç de la fonamentació de la part històrica de l’edifici, 
l’elevació de les parets de façana de la Sala Odèon recuperant el volum original amb les 
seves obertures, balconades i finestrals, col·locació de les sis encavallades i la 
construcció de la coberta. 
 
És per això que en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, l’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona han decidit 
desenvolupar conjuntament aquesta actuació, dins l’àmbit de cooperació “Manteniment i 
reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de 
reposició d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el 
seu funcionament i disponibilitat. 
 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: En l’actuació esmentada conflueixen l’interès específic de l’Ajuntament de 
Canet de Mar de recuperar l’edifici Odèon, conservant el patrimoni d’interès cultural i 
arquitectònic, amb l’interès propi de la Diputació de Barcelona en prestar assistència i 
cooperació envers els municipis, reflectit en la clàusula general d’habilitació que conté al 
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 
 
 
Objectius d’interès comú a complir: La reconstrucció del volum original d’aquest 
edifici noucentista, obra de Rafael Masó, és un pas més cap a la recuperació de l’edifici 
amb la finalitat de conservar el patrimoni d’interès cultural i arquitectònic. 
 
La voluntat comuna, a més, és que en un futur s’hi puguin albergar usos culturals amb 
una sala polivalent a la primera planta. 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL 
CONVENI 
 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar: Realitzar les 
actuacions necessàries per tal de reconstruir estructuralment el volum de l’edifici Odèon, 
d’autoria de Rafael Masó, recuperant un edifici noucentista d’alt valor històric i artístic, 
amb el projecte anomenat “Reconstrucció estructural de la sala Odèon” i redactat pels 
arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré (Dilme Fabré Torras i associats, SLP), amb un 
pressupost d’execució per contracta de 527.948,79 €. 
 
El termini d’execució del contracte serà de 5 mesos a comptar des de la formalització de 
l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Produir i instal·lar els cartells d’obra amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-209”, així com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-los 
quan hagi finalitzat l’execució, en els termes de les Instruccions de senyals d’obra 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació. 
 
Cedir a la Diputació de Barcelona, amb caràcter no exclusiu, els drets d’autor sobre les 
imatges de les obres subvencionades, el que inclou els drets d’explotació en les seves 
modalitats de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per temps 
indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 
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Executar i justificar la despesa en el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 30 
de novembre de 2018. 
 
Informar la Diputació de Barcelona, abans del 31 d’octubre de cada any quan no pugui 
executar i justificar la despesa en els termes del paràgraf anterior. 
 
Actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona: La Diputació prestarà el 
seu suport econòmic a l’Ajuntament de Canet de Mar, per import de dos-cents cinquanta 
mil euros (250.000,00 €). 

 
V. SEGUIMENT DEL CONVENI: 
 
Representant de l’Ajuntament de Canet de Mar: L’arquitecta municipal, com a 
persona responsable del contracte de les obres de reconstrucció estructural de la Sala 
Odèon. 
Representant de la Diputació de Barcelona: Segons consta al Pacte Cinquè de la 
proposta de conveni objecte de la present memòria, el responsable del seguiment i de 
l’execució pressupostària de l’actuació és el centre gestor, és a dir, l’Oficina de Difusió 
Artística, per part de la Diputació. 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: Econòmics 
a) Pressupost total de l’activitat:  
 

Pressupost d’execució material obra                366.656,57€ 
Despeses generals 13%  47.665,35€ 
Benefici Industrial   6%                             21.999,39€ 
Total 436.321,31€ 
IVA 21% 91.627,48€ 
Pressupost d’execució per contracte 527.948,79€ 

 
 
b) Aportació de recursos financers: 
 

Diputació de Barcelona:                                                      250.000,00 € 
Ajuntament de Canet de Mar:                                             277.948,79 € 
 

c) Impacte econòmic: al pressupost municipal per a l’any 2017 s’hi ha inclòs la 
següent aplicació pressupostària per fer front a la despesa ocasionada i a les obligacions 
derivades de l’aplicació del conveni objecte de la present memòria. 
 

Cl. Orgànica Prog. Econ. Denominació Crèdits inicials 

20 15100 63200 Recuperació estructura Odèon 570.000,00 € 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 
 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
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Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració que es transcriu a 
continuació: 
 
CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
l’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA RECONSTRUCCIÓ DEL 
VOLUM MASÓ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, senyora Mercè 
Conesa i Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 
1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 
d’abril de 2016), assistida per la secretària general, senyora Petra Mahillo 
García, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat en el BOPB de 
3 d’agost de 2016. 

  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la senyora alcaldessa, Blanca 
Arbell Brugarola, assistida per la secretària accidental de l’ens, Cristina Cabruja 
i Sagré. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 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, mitjançant el qual 
s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la 
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla. 
 

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits 
de cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels 
recursos. En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Manteniment i reposició 
d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com 
en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu 
d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 
 

III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 1991/17, de 
data 14 de març de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc 
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF P0803900J 

Preacord  Reconstrucció del Volum Masó 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 250.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 250.000 € 



S/Amn 

 
11 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions 
per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, 

de data 26 d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte regular els 
procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a 
aquestes instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través 
del qual aprovar la formalització dels preacords. 
 

V. En data 31 de març de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar ha presentat la 
formalització del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als 
articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a 
aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es 
pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que aprovin 
la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del 
present conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i 
el compliment de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant 
conveni específic, el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern, de data 5 de maig de 2017 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts 
signatàries amb relació a l’actuació següent: 

 
Ens 
destinatari Ajuntament de Canet de Mar 

NIF P0803900J 
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Actuació Reconstrucció del Volum Masó 

Codi XGL 17/X/241174 

Aportació de 
la Diputació 
(EUR) 

250.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i 
justificació 

2017 250.000 € 
30 de novembre de 
2018 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de 

l’Ajuntament de Canet de Mar i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general 
d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels 
interessos municipals. 
 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es 
reflecteix en la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la 
competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els 
municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació 
pressupostària 

G/40103/33410/76260 

         
2. Per part de l’Ajuntament de Canet de Mar: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb 

les Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar ha d’estar al corrent del pagament de les 
seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social per a què la Diputació 
de Barcelona efectuï pagaments a favor seu. 
 

3. En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar tingui deutes amb la Diputació, 
aquesta pot procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments 
que s’hagin d’efectuar. 
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4. L’Ajuntament de Canet de Mar cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la 
Diputació de Barcelona els drets d’autor sobre les imatges de les obres 
subvencionades per la Diputació en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou els drets d’explotació en 
les seves modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva 

vigència resta vinculada als terminis d’execució i justificació de les 
actuacions que l’integren.  
 

2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, 
les parts poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 1 
any. 
 

3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 

 
Quart. Execució de despeses  
 
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de 

gener de 2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la 
Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació 
establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 
 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar ha d’informar a la Diputació de Barcelona 
abans del 31 d’octubre de cada any quan no pugui executar i justificar la 
despesa en els termes del punt anterior, mitjançant la presentació del 
document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de 

l’execució pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 

2. La Diputació pot sol·licitar a l’Ajuntament de Canet de Mar còpia dels 
expedients administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.  
 

3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la 
Diputació es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i 
els efectes tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les 
modalitats que es considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
  
1. La justificació de despeses correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a 

aquell en què la despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la 
periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 
 

3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del 
document normalitzat M4-001-16. 
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4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser 
inferior, s’ha de correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de 
justificar. 
 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 
 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 
 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l’obra o de l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació 
reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import  que 
correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per 

tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp. 
 

2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions de la Seu electrònica Corporativa. 

 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la 

corresponent justificació. 
 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions 
de despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 

3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, 
com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’Ajuntament de Canet de Mar justifiqui despesa per 
un import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència 
s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan 
obligats a enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria 
normalitzada de finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La 
Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les 
seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol suport. 
L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació  
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1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 
 

2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la 
Diputació als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 

3. L’Ajuntament de Canet de Mar ha de produir i instal·lar els cartells d’obra 
que corresponguin, així com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo 
quan hagi finalitzat l’execució, en els termes de les Instruccions de senyals 
d’obra d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

 
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 

administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència 
local han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica 
majoritària sigui la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el 
senyal d'obres que disposi la normativa vigent de l’administració 
cofinançadora. 
 

5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment 
de justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, 
mitjançant l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  
 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi 

presentat degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies 
hàbils des de l'endemà de la notificació per tal que l’Ajuntament de Canet de 
Mar pugui al·legar el que estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la 
justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la 
revocació dels imports no justificats. 
 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels 
imports no justificats.  

 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 

2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat 
amb el disposat en el present conveni. 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius,  llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 
que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, 
els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra 
administració pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament de 
Canet de Mar. Alhora, serà aquest mateix ens l’encarregat de comunicar a 
tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 
executor material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present 
conveni, per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’alcaldia d’Urbanisme 
i Ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la reconstrucció del volum Masó. 
 
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar a la 
comissió de seguiment d’aquest conveni objecte d’aprovació, l’arquitecta 
municipal, responsable del contracte de les obres de reconstrucció estructural de 
la Sala Odèon. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats, a tots els efectes. 
 
 
7.- ACCEPTACIÓ DEL COMPLEMENT DE PREACORD AMB MOTIU D’UN 
CANVI DE DESTINACIÓ D’UNA MESA DE CONCERTACIÓ EN EL MARC DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” PER A L’ADEQUACIÓ D’UN 
EDIFICI DE TITULARITAT PÚBLICA PER A LA UBICACIÓ DE LES ENTITATS 
I LES ASSOCIACIONS DE CANET DE MAR I LA REFORMA DE L’EDIFICI DE 
LA PLAÇA DEL MERCAT DEL MUNICIPI 
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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 
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 el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 361/2017, de 23 de març, es va 
resoldre el següent: 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un canvi de destinació de la mesa 
de concertació en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” destinada a 
la creació d’un centre de dia al municipi i destinar aquesta subvenció als projectes 
següents: 
 
1- Adequació d’un edifici de titularitat pública per a la ubicació de les entitats i les 
associacions d’aquest municipi, per un import de 35.000 euros, per a l’any 2017 
 
 
2- Reforma de l’edifici que ubica la plaça Mercat del municipi per adequar les 
estructures físiques i les instal·lacions, així com una posada al dia dels acabats i el 
sanejament en profunditat, per un import de 35.000 euros, per a l’any 2017 
 
SEGON.- Sol·licitar aquest canvi de destinació a través del Portal de tràmits dels ens 
locals de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
Atès que la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona ha 
notificat a aquest Ajuntament, en data 18 d’abril de 2017 (registre d’entrada 
2194), l’acceptació d’aquest complement de preacord amb motiu del canvi de 
destinació sol·licitat i que transcrivim a continuació: 
 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Adequació d’un edifici de titularitat pública per a la ubicació de 
les entitats i les associacions de Canet de Mar 
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- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica 

- Import: 35.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2017. 

 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reforma de l’edifici que ubica la plaça del mercat del municipi 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 35.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2017. 

 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Creació d’un centre de dia en un edifici de titularitat municipal 
- Àmbit de concertació: Nova inversió per al foment de la diversificació 

econòmica 
- Import: 100.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2018. 

 
Vist l’expedient de referencia i la normativa de legal aplicació, de conformitat amb 
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el preacord amb motiu d’un canvi de destinació sol·licitat per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes següents: 
 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Adequació d’un edifici de titularitat pública per a la ubicació de 
les entitats i les associacions de Canet de Mar 

- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica 

- Import: 35.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2017. 

 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Reforma de l’edifici que ubica la plaça del mercat del municipi 
- Àmbit de concertació: Manteniment i reposició d’inversions per al foment 

de la diversificació econòmica 
- Import: 35.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2017. 

 
Nou preacord: 
 

- Necessitat: Creació d’un centre de dia en un edifici de titularitat municipal 
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- Àmbit de concertació: Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

- Import: 100.000 €. 
- Centre gestor: Servei Equipaments i Espai Públic 
- Any d’actuació: 2018. 

 
SEGON.- Formalitzar l’acceptació d’aquests nous preacords, en compliment del 
que disposen les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació, aprovades per la Diputació de Barcelona, amb la presentació del 
formulari M2-001-16, que acrediti el compliment dels requisits de formalització i 
execució. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords als interessats a tots els efectes. 
 
 
8.- APROVACIÓ AJORNAMENT TERMINI DE LLIURAMENT DE LA BECA 
BONAL D’INVESTIGACIÓ  RAIMON BONAL 2016 DE ROGER SOLER MARTÍ. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació 
local: Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada 
pel Col·lectiu Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació 
sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, 
jurídiques, etc.) que tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació 
econòmica de 5.000 euros que es concedeix al projecte guanyador.  
 
Atès que en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  de data 26 
de gener de 2016 es va aprovar la  convocatòria de la 9ena edició de la Beca 
d’Investigació Local Raimon Bonal i de Falgàs, 2016. 
 
Atès que a la Junta de Govern Local del 25 de maig de 2016 es va ratificar el 
veredicte de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal i de Falgàs segons 
el qual el projecte mereixedor és: Diagnosi per a la reactivació agrària de Canet 
de Mar, de Roger Soler i Martí. 
 
Atès que en data 30 de setembre es va realitzar una reunió de seguiment de la 
Beca i que s’està desenvolupant amb normalitat, però que en data 10 de març de 
2017 l’autor Roger Soler Martí sol·licita l’ajornament del lliurament pel termini 
d’un any. 
 
Atès que el punt número 12 de les bases de la Beca Bonal preveu que a petició de 
l’investigador, l’Ajuntament podrà prorrogar el termini del lliurament fins a un 
màxim d’un any. 
 
De conformitat amb la proposta de la regidoria de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Ajornar el termini de lliurament de la Beca Bonal 2016 a Roger Soler i 
Martí i emplaçar-lo a que el lliuri com a màxim el mes de maig de 2018. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció de 
l’Ajuntament. 
 
9.- APROVACIÓ DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS PER REGULAR 
D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I  LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA A L’ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2017-2018. 
 
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar l’establiment del Servei Públic Municipal d’Escola Bressol i Atenció a la 
Petita Infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol municipal 
denominada El Palauet. 
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 
  
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei 
públic d’escola bressol i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels 
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per la 
Generalitat de Catalunya al respecte. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16.7.09), 
estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment 
d’admissió; el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 de 29.3.07), la 
resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els diversos ensenyament sostinguts amb fons 
públics, per al curs 2017-2018. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2008 la Junta de Govern Local va acordar 
sol·licitar delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i  
admissió d’infants als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics, i que en 
data 27 de març de 2008 el Ple municipal va aprovar el conveni corresponent 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme i Educció, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris complementaris i els barems corresponents  que es 
detallen a continuació: 
 
Criteris complementaris 
 
- Per formar part d’un part múltiple o per tenir un/a  germà/na 
menor de 3 anys. 

15 punts 

- Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors 
a càrrec de l’infant . 

10 punts 

- Ingressos de la unitat familiar. Quan la renda de la unitat 
familiar dels sol·licitant estigui entre els valors següents: 

10 punts 
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UNITAT FAMILIAR                 RENDA 
2 membres                          Inferior a  15.221,00€  
3 membres                          Inferior a 19.989,01€  
4 membres                          Inferior a 23.710,01€  
5 membres                          Inferior a 26.907,01€  
6 membres                          Inferior a 29.994,01€  
7 membres                          Inferior a 32.912,01€  
8 membres                          Inferior a 35.810,01€  
 
- Ingressos de la unitat familiar. Quan la renda de la unitat 
familiar dels sol·licitant estigui entre els valors següents: 
UNITAT FAMILIAR                 RENDA 
2 membres                          Entre 15.221,00€ i 19.026,00€ 
3 membres                          Entre 19.989,01€ i 24.986,00€ 
4 membres                          Entre 23.710,01€ i 29.638,00€ 
5 membres                          Entre 26.907,01€ i 33.633,00€ 
6 membres                          Entre 29.994,01€ i 37.492,00€ 
7 membres                          Entre 32.912,01€ i 41.140,00€ 
8 membres                          Entre 35.810,01€ i 44.762,00€ 

5 punts 

- Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els 
progenitors o els tutors estiguin empadronats al municipi amb 
anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 

5 punts 

 
SEGON.- Establir la documentació acreditativa de les circumstàncies que es 
puguin al·legar a efectes d’aplicació del barem. Aquesta documentació s’afegirà a 
la que es demana en la resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018. 
 
La documentació s’haurà d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds 
de preinscripció.  
 
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es 
consideri a efectes de baremació. 
 
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de 
prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop 
iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent 
procés de preinscripció i matrícula. L’Ajuntament comunicarà a l’autoritat 
competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació 
amb la responsabilitat en què el sol·licitant hagi pogut incórrer.  
 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris. 
 
a) Per part múltiple, i/o germà/ana menor de 3 anys. 
 
Original i fotocòpia del llibre de família per acreditar part múltiple i/o germà/ana 
menor de 3 anys. 
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b) Per condició laboral activa del pare i de la mare  o dels tutors a càrrec de 
l’infant. 
 
Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el 
cas dels treballadors per compte propi, original i fotocòpia del darrer rebut 
d’autònoms i document d’alta de l’IAE. 
En el cas de les persones separades i/o divorciades que només vulguin fer constar 
el treball  del progenitor que ostenti la guàrdia i custòdia  caldrà aportar original i 
fotocòpia del conveni regulador a més de la documentació referida al paràgraf 
anterior. 
c) Ingressos de la unitat familiar: original i fotocòpia de la Declaració de la Renda 
(conjunta o separada) de l’any anterior al procés de preinscripció. Es computarà 
com a ingressos el valor de la casella de la Base liquidable general que hi consti. 
En cas de no estar obligat a fer declaració, es demanarà obligatòriament la 
presentació del Certificat d’imputacions expedit per l’Agència Tributària. 
 
d) Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o els tutors 
estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. 
 
Certificat municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que 
conviu amb la personal sol·licitant i la data d’alta de la persona sol·licitant al 
padró municipal. 
 
TERCER.- Establir que el sorteig públic per determinar l’ordenació de les  
sol·licituds es farà el dia 26 de maig a les 16.00 de la tarda a l’Escola Bressol 
Municipal. 
 
QUART.- Establir que tot allò que no estigui previst en el present acord, es 
regularà per la normativa vigent.  
 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL CARRER EUSEBI GOLART, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. OAC, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a la construcción de piscina al C/Eusebi Golart, XX.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 27 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la construcció d’una piscina al pati interior de la parcel.la 
situada al carrer Eusebi Golart, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 6.447,23 € (IVA exclòs). En aquest 
sentit, indicar, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, és de 8.483,20 € 
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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: 
 

 Caldrà fer la liquidació complementaria de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el pressupost obtingut d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
Pressupost de referència (PR): 8.483,20 € 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%PR): 339,33 € 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 27/03/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Eusebi Golart, XX, sol·licitada pel senyor OAC, 
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 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 27/03/2017, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un 
total de 8.423,20 €, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el 
següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
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8.423,20 € 4%  339,33 € 
  
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per aquest concepte, per import de 257,89 euros, d’acord amb un 
pressupost declarat de 6.447,23 euros i que, arran de l’informe tècnic, notificat a 
l’interessat en data 04/04/2017, en data 07/04/2017, s’ha efectuat una liquidació 
complementària per import de 81,44 euros, el que puja un total de 339,33 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 128,94 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       469,67 € 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada. 
 
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a la Gerència 
Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre Béns 
Immobles.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics, havent comprovat que s’ha realitzat 
l’ingrés de la liquidació complementària per import de vuitanta-un amb quaranta-
quatre cèntims d’euro (81,44€). 
 
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 
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Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina al 
Sr. OAC, al carrer Eusebi Golart, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-cents trenta-nou euros amb trenta-tres 
cèntims d’euro 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 dels valors 
urbanístics en risc per import de cent vint-i-vuit euros amb noranta-quatre 
cèntims d’euro (128,94€) i la fiança de residus de construcció per import de 
quatre-cents seixanta-nou euros amb seixanta-set cèntims d’euro (469,67€). 
Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i 
comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública. 
Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de comunicar  
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la 
liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les 
ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
11.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ 
DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. ECM PER AL CANVI D’ÚS D’UN 
MAGATZEM A HABITATGE AL C/VERDAGUER I CALLÍS, XX  
 
Vista la instància presentada per la Sra. ECM, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per al canvi d’us d’un magatzem a habitatge al C/Verdaguer i 
Callís, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 12 d’abril d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta escriptura notarial en la qual es descriu l’entitat 
numero ú com a local comercial en planta baixa de la casa situada al carrer 
Verdaguer i Callís núm. XX de Canet de Mar. Així mateix s’aporta assumeix d’obra 
modificat i es realitza esmena en el projecte presentat fent constar que es 
sol·licita un canvi d’ús de local a habitatge. 
 
Per altra banda, s’elimina el volum del pati davanter i es condueixen totes les 
ventilacions a coberta. 
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Conseqüentment, el projecte acompleix amb la normativa urbanístic d’aplicació i 
s’informa favorablement la documentació aportada. 
 
Al projecte executiu presentat consta un pressupost d’execució material de 
41.394,00 €. Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost 
establert és de: 

 
SUP (m2) Mb Ct Cu Mr Pr (€) 

124,88 482 
Reformes que no 
afectin elements 
estructurals 

0,5 Habitatges entre 
150 m² i 100 m². 1,6 385,60 48.153,73 

 
Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres 
sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels 
mòduls de l’ordenança de 48.153,73 €.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 19 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 
12/01/2017 (RE192) i 20/03/2017 (RE1622) per la senyora ECM per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per al canvi d’ús de local en planta baixa a 
habitatge, al carrer Verdaguer i Callís, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Josep M. Barbany i Arís (Visat: 
2016001822, de 08/07/2016), s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 
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TERCER.- El projecte bàsic i executiu, amb la documentació aportada a què es 
refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 12/07/2017. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, i atès que no consta acreditada l’autoliquidació per part de la 
sol·licitant, caldrà efectuar l’ingrés de l’import següent (OF núm. 20. “Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, 
article 6.1): 
 

 Preu per m2 a construir Superfície construïda Import 
Reforma 1,67 €/m2 

Mínim: 333,99 €  
112,52 m2 187,91 € 

TOTAL   333,99 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per aquest concepte, per import de 1.655,76 euros, d’acord amb 
un pressupost declarat de 41.394,00 euros. 
 
Segons consta a l’informe de l’arquitecta municipal de data 12/04/2017, el 
pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex 
de l’OF núm. 5 puja un total de 48.153,73 euros, per la qual cosa l’import a 
liquidar per aquest concepte és el següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 

48.153,73 € 4%  1.926,15 € 
 
Caldrà efectuar una liquidació complementària per import de 270,39 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, caldrà efectuar ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs següents: 
 
Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% PEM 

(mínim 60 €) 
827,88 € 

   

Residus de la construcció 11€/tona 
(mínim 150 €) 

2,4 t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
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núm. 743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 

En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada, si bé caldrà acreditar prèviament a l’obtenció de la llicència el dipòsit 
de les fiances i la liquidació dels imports esmentats a l’apartat QUART del present 
informe.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics, havent comprovat que s’ha realitzat 
l’ingrés de la liquidació complementària per import de 270,39 euros en data 25 
d’abril d’enguany. 
 
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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la Sra. ECM, per al canvi d’ús de 
magatzem a habitatge al C/Verdaguer i Callís, XX, segons el projecte de 
l’arquitecte Sr. Josep M. Barbany i Aris i presentat en data 12 de gener d’enguany. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil nou-cents vint-i-sís euros amb quinze cèntims 
d’euro (1.926,15€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de tres-cents trenta-
tres euros amb noranta-nou cèntims d’euro (333,99). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de vuit-cents vint-i-set euros amb vuitanta-vuit 
cèntims d’euro (827,88€) i la fiança de residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00€). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les 
obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública. 
Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho haurà de comunicar  
prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la 
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liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les 
ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
12.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER GRAM, 
XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 28 de 
març de 2017 (núm. de registre 1779/2017) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Gram, XX de Canet de Mar. 
  
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 28 de març de 2017, 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 DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: c/ Gram, XX 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
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. 

Ref.: Z.M. 012017993134 
GDE12917030129 

Reg. Entr. 2017/1779 
Data 28-03-2017 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

8,15 € (4% de 203,82 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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 2 dies per l'execució de les 
obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 
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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 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. 114/2016 de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Gram, 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. 

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€), 
per taxes per ocupació de via pública un import de vuit euros amb seixanta quatre 
cèntims d’euro (8,64€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-
vuit amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
13.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A.. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS A LA RIERA 
DE LA TORRE, XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 4 
d’abril de 2017 (núm. de registre 1918/2017) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera de la Torre, XX de Canet 
de Mar.  
  
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 6 d’abril de 2017, 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 DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Riera de la Torre, XX  

 
I N F O R M E:    
 

Ref.: Z.M. 012017975302 
GDE12917030130 



S/Amn 

 
32 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 

Reg. Entr. 2017/1918 
Data 04-04-2017 
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18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
10,95 € (4% de 273,86 €) 

19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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 2 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 
Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas a la Riera de la Torre, 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 deu euros amb noranta-cinc cèntims d’euro 
(10,95€), en concepte d’ocupació de via pública, un import de vuit euros amb 
seixanta quatre cèntims d’euro (8,64 €), i per taxes urbanístiques la quantitat de 
cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
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14.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CANONADA DE GAS AL TORRENT 
DELS LLEDONERS, XX 
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 27 de 
març de 2017 (núm. de registre 1754/2017) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una canonada de gas al Torrent dels Lledoners, 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 28 de març de 2017, 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 CANONADA DE GAS  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Riera Lledoners, XX  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
 
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. 

Ref.: Z.M. 012017991213 
GDE12917030108 

Reg. Entr. 2017/1754 
Data 27-03-2017 
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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 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 
17 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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

22,41 € (4% de 560,32 €) 
19 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
21 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb la Policia Local. 
22 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 5 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.  
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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. 114/2016 de 10 de febrer, , de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una canonada de gas natural al Torrent del Lledoners, 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. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vint-i-dos euros amb quaranta un cèntims d’euro 
(22,41-€), per taxes per ocupació de via pública un import de vint-i-un euros 
amb sis cèntims d’euro (21,6€), i per taxes urbanístiques la quantitat de cent 
seixanta-vuit amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
15.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 10 AL 15  
D’ABRIL DE 2017 (números del 440 al  453) 
C 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0440/2017 11/04/2017 incoació decret sancionador Sr. X.S.P. 

DE0441/2017 11/04/2017 APROVACIÓ FRES. RÀDIO CANET F/2017/4 

DE0442/2017 11/04/2017 Declaració de caducitat i nova incoació 
procediment de restauració c/ Sant Iscle/Mas Feliu 

DE0443/2017 11/04/2017 Rectificació errada material decret avocació 
competència 

DE0444/2017 12/04/2017 Requeriment doc. i garantia definitiva servei 
suport audiovisual i comunicació institucional 

DE0445/2017 12/04/2017 Contractació subministrament programari còpia 
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DE0446/2017 12/04/2017 Festa de la Primavera - Pl. Colomer - 22 abril - 
Associació La Faba 

DE0447/2017 12/04/2017 Acte cloenda temporada hivernal d'atletisme 

DE0448/2017 12/04/2017 Nomenament tresorera accidental 

DE0449/2017 12/04/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 11/04/2017 

DE0450/2017 12/04/2017 Nomenament interventora accidental 

DE0451/2017 13/04/2017 Celebració particular - Masoveria - AG - 12 d'abril 
de 2017 

DE0452/2017 13/04/2017 Manament de pagament a justificar 

DE0453/2017 13/04/2017 AUTORIZACIÓ ORGANITZACIÓ FIRA DE LA 
MADUIXA I DEL DIA DE LA MARE 

N_INLUSION_PLANTILLA] 
 
16.- 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 11.05 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 


