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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 10 DE NOVEMBRE 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: extraordinari 
Hora que comença: 17.15 hores 
Hora que acaba: 17.50 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 i Sagré, secretària acctal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  31.10.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Tercera aprovació parcial de les assignacions econòmiques als grups 

municipals per a l’exercici 2017 
4) Acceptació programa complementari de transicions educatives per al curs 

2017-2018, del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
5) Aprovació revisió de preus 2017, cànon explotació bar Pavelló Municipal 

exercici 2017-2018 
6) Concessió llicència d’obres menors per a l’arranjament de la façana de l’edifici 

ubicat al carrer Sant Miquel, XX 
7) Concessió llicència d’obres menors per al canvi de bordó a l’accés de vehicles 

ubicat al carrer Francesc Parera, XX 
8) Concessió llicència d’obres menors per a l’adequació d’un local com a 

aparcament situat al soterrani de l’edifici ubicat al carrer Montseny, XX 
9) Concessió llicència d’obres majors a la senyora JEA, per a l’ampliació i reforma 

de l’habitatge unifamiliar en cantonada al carrer Fragata Numància, 1 
(cantonada Pompeu Fabra) 

10) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de gas a la Rda. Dr. Anglès, XX 

11) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a la 
instal·lació d’una escomesa particular al c/ Pas d’en Marges, XX 
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12) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a la 
realització d’una obra de manteniment a la riera Gavarra, XX amb Francesc 
Cambó 

13) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a la 
substitució d’una vàlvula al C/ les Palmes, XX 

14) Atorgament llicència d’obres a Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a la 
instal·lació d’una escomesa particular de gas a la riera del Pinar, XX 

15) Donar compte de la relació de decrets del 23 al 29 d’octubre de 2017 
(números del 1232 al 1260) 

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31.10.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 31 d’octubre 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 
 
2.1.- Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona 
del recurs ordinari 413/2013 E presentat per Visoren Renta, SL contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que desestima el recurs esmentat. 
 
Se’n dona compte a la Junta. 
 
3.-TERCERA APROVACIÓ PARCIAL DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES 
ALS GRUPS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2017 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 29 de 
desembre de 2015, va adoptar el següent acord: 

«SEGON.-Establir assignacions als grups polítics en base al que disposa 
l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, de manera que cada grup amb representació a l’Ajuntament rebrà una 
assignació fixa de 200 euros anuals i una assignació de 100,00 € anuals, per 
cada regidor que hi pertanyi, sense que es pugui destinar al pagament de 
retribucions del personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter 
patrimonial. 

Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta 
dotació econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho 
demani.  

Independentment d’això, els grups municipals hauran de presentar 
anualment la justificació de les aportacions rebudes, referida a l’exercici 
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anterior, mitjançant la presentació d’un compte justificatiu, segons model 
aprovat per l’Ajuntament. Aquest compte inclourà una declaració 
responsable del portaveu del grup en la qual es faci constar que en les 
despeses efectuades no s’ha incorregut en els supòsits de prohibició de 
l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.  

Aquesta documentació justificativa es trametrà a la Intervenció general 
abans del dia 30 de març de cada exercici, als efectes de la tramitació de 
l’expedient d’aprovació mitjançant resolució d’Alcaldia, de la qual se’n 
donarà compte al Ple com a documentació annexa al compte general de 
cada exercici. El saldo no justificat al final de l’exercici s’incorporarà a 
l’exercici següent com a saldo inicial. El saldo pendent d’utilitzar al final de 
cada mandat corporatiu s’haurà de reintegrar a la Tresoreria de l’Ajuntament 
en el termini dels quinze dies anteriors a la constitució de la nova 
corporació.» 

Vist que de la composició dels grups polítics municipals se’n desprèn la següent 
assignació anual: 

Grups municipals NIF 
 

Regidors 
Part fixa 

Part 
variable 

Total  

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

PENDENT 5 200,00€ 500,00€ 700,00€ 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU DE 
CATALUNYA (PDeCAT) 

PENDENT 4 200,00€ 400,00€ 600,00€ 

GRUP MUNICIPAL - CANETENCS 
INDEPENDENTS  

G66450727 3 200,00€ 300,00€ 500,00€ 

GRUP MUNICIPAL PARTIT 
POPULAR A CANET DE MAR 

G65647075 2 200,00€ 200,00€ 400,00€ 

GRUP MUNICIPAL - SOM CANET PENDENT 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL PSC CANET DE 
MAR  

V66911231 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL CUP-PA CANET 
DE MAR 

V66754425 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

Total 
    

3.100,00€ 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 24 de maig va acordar: 

«PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ 
corresponent a l’aportació econòmica per l’exercici 2017, als grups polítics 
municipals que es detallen a continuació, per un import total global de 600,00 
EUROS, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912000 48000 (RC núm.1157)  

Grups Municipals NIF Import 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA 
EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT)  

600,00€ 
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SEGON.- INDICAR als grups municipals que el destí de l’assignació, la seva gestió 
comptable i la seva justificació davant el Ple s’haurà d’ajustar a les condicions i 
terminis establerts en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i concretats en l’acord de Ple de 29 de desembre de 2015, que s’ha 
transcrit en la part expositiva del present acord. 

TERCER.- REQUERIR al següents grups municipals que es necessari l’aportació 
de la documentació per procedir a l’aprovació i/o pagament de l’assignació 
municipal. 

Grups municipals 
Document 
acreditatiu NIF 

Full de dades 
bancàries, segons 
model Tresoreria 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

X X 

GRUP MUNICIPAL - SOM CANET X X 

QUART.- NOTIFICAR els presents acords a Intervenció Tresoreria, i als Grups 
polítics municipals.» 

Vist que en data 24 de maig de 2017, el Grup municipal ERC de Canet de Mar,ha 
portat documentació requerida. 

Sense perjudici que l’assignació als grups polítics municipals que han d’aportar 
documentació pugui ésser aprovada i pagada en un moment posterior durant 
l’exercici 2017, 

De conformitat amb el que disposa l’article 186 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, 

Vist el que estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2015, de delegació de 
competències en la Junta de Govern, quant a la disposició de despeses. 

Vist allò que disposa l’article 33 de les Bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2017, i de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ 
corresponent a l’aportació econòmica per l’exercici 2017, als grups polítics 
municipals que es detallen a continuació, per un import total global de 600,00 
EUROS, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912000 48000 (RC núm.1157)  

Grups Municipals NIF Import 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA V66990441 700,00 € 

SEGON.- INDICAR als grups municipals que el destí de l’assignació, la seva gestió 
comptable i la seva justificació davant el Ple s’haurà d’ajustar a les condicions i 
terminis establerts en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i concretats en l’acord de Ple de 29 de desembre de 2015, que s’ha 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
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TERCER.- REQUERIR al següents grups municipals que es necessari l’aportació 
de la documentació per procedir a l’aprovació i/o pagament de l’assignació 
municipal. 

Grups municipals 
Document 
acreditatiu NIF 

Full de dades 
bancàries, segons 
model Tresoreria 

GRUP MUNICIPAL - SOM CANET X X 

QUART.- NOTIFICAR els presents acords a Intervenció Tresoreria. 

Fer constar que la fiscalització d'aquest expedient està subjecte al règim de 
fiscalització prèvia limitada i control ple posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria, d'acord amb el que estableix l’article 48.2 de les Bases 
d’execució del pressupost, i segons allò previst en l'article 219, apartats 2n i 3r, 
del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, 
de 5 de març. 
 
4.- ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS 
EDUCATIVES PER AL CURS 2017-2018, DEL PLA “XARXA DE DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019”  
 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
Vist que el protocol preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla 
es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instrument principals: 
meses de concertació, catàlegs de serveis i programes complementaris, essent 
aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per al 
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les 
situacions conjunturals i d’urgència. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació, en sessió de 29 de juny de 
2017 va aprovar el programa complementari de transicions educatives per al curs 
2017-2018, el qual preveu una línia d’actuació subvencionable la realització de 
cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les modalitats 
Cursos de preparació a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i Cursos de 
preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior.  
 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar va resoldre mitjançat decret d’Alcaldia 
DE0838/2017 de 13 de juliol de 2017 sol·licitar la subvenció en el marc del 
Programa complementari de transicions educatives ja que l’Escola d’Adults Maria 
Saus duu a terme des de fa diversos cursos ambdós cursos.  
 
Atès que en data 27 d’octubre s’ha rebut notificació del dictamen emès per la 
Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017, 
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sobre l’aprovació de la concessió dels ajuts en el marc Programa complementari 
de transicions educatives per al curs 2017-2018, en què s’atorga un ajut a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per import de 27.800,00€ codi XGL 17/X/245143. 
 
Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2017-2018, en què s’atorga un ajut a l’Ajuntament de 
Canet de Mar per import de 27.800,00€ codi XGL 17/X/245143. 
 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el model 
normalitzat que figura a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona i a la  
Tresoreria Municipal. 
 
5.- REVISIÓ DE PREUS 2017 CÀNON EXPLOTACIÓ BAR DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL EXERCICI 2017-2018. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de setembre de 2011, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 30 d’agost de 2011, la concessió de 
domini públic per a l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports, al 
Sr. Tomàs Puig i Vallejo, establint-se un cànon anual de 4.800 €. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2011 es va procedir a la formalització de 
l’esmentada concessió, establint-se en la clàusula tercera que la seva durada 
seria de 2 anys a comptar des de la data de formalització, tot preveient la 
possibilitat que es pogués anar prorrogant d’any en any fixant-se un termini 
màxim de 10 anys. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2013, va aprovar la 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014, va aprovar la 2a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2015. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2015, va aprovar la 
3a pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 31 d’agost de 2016, va aprovar la 4a 
pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2017. 
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Atès que la Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2017, va aprovar la 
5a. pròrroga de la concessió de l’explotació del bar del pavelló municipal d’esports 
prevista en la clàusula tercera del document de formalització, això és per un any, 
fins al 15 de setembre de 2018. 
  
Atès que en la clàusula 18.2 del plec de clàusules administratives particulars es 
disposa que el cànon ofert per l’adjudicatari serà revisat cada any i actualitzat en 
un import equivalent a l’Índex de Preus al Consum a Catalunya publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat que la variació anual de l’IPC 
en el mes de setembre és d’un 2,1%. 
 
Atès que d’acord amb aquest percentatge, l’augment del cànon anual per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports és de 105,25 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta d’aquesta Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Augmentar el cànon anual per a la concessió demanial per a 
l’explotació del servei de bar al pavelló municipal d’esports en 105,25 €, import 
equivalent a l’augment del 2.1 % que ha experimentat l’IPC en aquest últim 
període anual. 
 
SEGON.- Fixar el preu de 5.117,28 € com a cànon anual per a l’explotació del 
servei de bar al pavelló municipal d’esports fins al 15 de setembre de 2018. 
 
TERCER.- Aprovar una liquidació complementària al cànon corresponent al 
període 16/09/2017 a 15/09/2018 per un import total de 105,25 €, en concepte 
d’actualització del cànon conforme a l’índex de Preus al Consum a Catalunya 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística a setembre de 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al concessionari, a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals a tots els efectes. 
 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la Sra. alcaldessa per 
signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
   

6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT 
DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI UBICAT AL C/SANT MIQUEL, XX 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M. TAM, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a l’arranjament de la façana de l’edifici ubicat al carrer Sant 
Miquel, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 10 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
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“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
l’arranjament de la façana de l’edifici situat al carrer Sant Miquel, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.950,50 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors, amb les següents condicions: 
 

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

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

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

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. En aquest sentit, donat que s’ha calculat l’ICIO sobre 
el pressupost amb IVA, caldrà refer la liquidació de l’ICIO sobre el pressupost de 
1.950,50 €, es a dir, per un valor de 78,02 €.” 
 
Vist l’informe de la Secretària accidental de 27 d’octubre d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 
Primer.- La Sra. MTAM, actuant en nom propi, va presentar, en data 28 de 
setembre de 2017, una sol·licitud de llicència d’obres menors per arranjar la 
façana de l’habitatge ubicat al carrer Sant Miquel, núm. XX. 
  
Segon.- En data 10 d’octubre, l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
favorablement les obres esmentades amb les següents condicions: 
 

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

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

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
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En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta tècnica 
municipal indica 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 inferior al pressupost presentat per l’interessat. 
 
Cinquè.- En data 24 d’octubre de 2017 es dóna trasllat de l’expedient a la 
tècnica que subscriu a l’objecte de la seva fiscalització. 
  
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 2.145,55 €, IVA inclòs. No obstant, segons disposa l’Ordenança 
Fiscal núm. 5, la base imposable és el pressupost d’execució material i, per tant, 
no ha d’incloure l’IVA. En conseqüència, efectuat el càlcul sobre el pressupost de 
l’obra sense IVA, el resultat és el següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.950,50  € 4%  78,02 € 
 
Així doncs, caldrà retornar a la interessada 7,8 €. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60 € 

 
Concepte Tipus   Total 
Residus de la construcció 11 €/t  150,00 € 
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(Mínim 150 €) 
 
No consta acreditat a l’expedient que no sigui necessària l’ocupació de la via 
pública en el transcurs de les obres per la qual cosa, caldrà advertir a la 
interessada que haurà de sol·licitar-la i obtenir la corresponent autorització. 
 
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”. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada de conformitat amb l’informe emès per 
l’arquitecta tècnica municipal de data 10 d’octubre de 2017 i amb les condicions 
indicades per aquesta.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 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 a la Sra. MTAM, per a l’arranjament 
de la façana de l’edifici situat al carrer Sant Miquel, XX, sense perjudici de tercers 
i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

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

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

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

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta-vuit euros amb 2 cèntims d’euro (78,02€), 



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 

consta a l’expedient que s’ha ingressat per aquest concepte l’import de vuitanta-
cinc euros amb vuitanta dos cèntims d’euro (85,82€) havent de retornar la 
diferència ingressada en escreix de set euros amb vuitanta cèntims d’euro (7,80€) 
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 seixanta euros (60,00€) 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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
7.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS PER AL CANVI DE BORDÓ A 
L’ACCÉS DE VEHICLES UBICAT AL CARRER FRANCESC PARERA, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JTC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per al canvi de bordó a l’accés de vehicles ubicat al carrer Francesc 
Parera, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 23 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en canviar 5 m 
del bordó existent davant del número XX de la Ronda Francesc Parera, per un 
bordó tipus “americà” d’accés de vehicles. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el que s’indica a la sol·licitud, puja a la 
quantitat de 723,00 € (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 
241,00 €, per tant, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, s’utilitzarà el pressupost detallat a la sol·licitud. 
 
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 per amb les següents condicions: 
 

1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 
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2. Caldrà col·locar bordons prefabricats especials per a l’accés de vehicles, 

amb les corresponents peces especials per a entregar el gual amb la resta 
de bordons de la vorera. 
 

3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada. 
 

4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm. “ 

 
Vist l’informe de la Secretària accidental de l’ajuntament, de data 27 d’octubre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 

Primer.- El Sr. JTC, actuant en nom propi, va presentar, en data 23 d’octubre de 
2017, una sol·licitud de llicència d’obres menors per canviar el bordó existent a la 
vorera ubicada al davant del núm. XX del carrer Francesc Parera, per bordó 
americà. 
  
Segon.- En data 23 d’octubre, l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
favorablement les obres esmentades amb les següents condicions: 
 

1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 

2. Caldrà col·locar bordons prefabricats especials per a l’accés de vehicles, 
amb les corresponents peces especials per a entregar el gual amb la resta 
de bordons de la vorera. 

3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada. 

4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm.  

 
En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta tècnica 
municipal indica 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 inferior al pressupost presentat per l’interessat. 
 
Cinquè.- En data 24 d’octubre de 2017 es dóna trasllat de l’expedient a la 
tècnica que subscriu a l’objecte de la seva fiscalització. 
  
A la vista dels anteriors antecedents emeto el següent 
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INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de 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 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 723,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
723,00  € 4%  28,92 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60 € 

 
Concepte Tipus   Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que no serà necessària l’ocupació de la via pública 
en el transcurs de les obres per la qual cosa, en cas contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
 
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”. 
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CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada de conformitat amb l’informe emès per 
l’arquitecta tècnica municipal de data 23 d’octubre de 2017 i amb les condicions 
indicades per aquesta.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 menors al Sr. JTC per al canvi de bordó 
existent per un d’accés de vehicles davant del número XX de la Ronda Francesc 
Parera, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions particulars: 
 

1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 

2. Caldrà col·locar bordons prefabricats especials per a l’accés de vehicles, 
amb les corresponents peces especials per a entregar el gual amb la resta 
de bordons de la vorera. 

3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada. 

4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vint-i-vuit euros amb noranta-dos cèntims d’euro 
(28,92€) 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 seixanta euros (60,00€) 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. 
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QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’ADEQUACIÓ 
D’UN LOCAL COM A APARCAMENT SITUAT AL SOTERRANI DE L’EDIFICI 
UBICAT AL CARRER MONTSENY, XX. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Montseny 18, CB, en virtut de la 
qual sol.licita llicència d’obres menors per a l’adequació d’un local com a 
aparcament, situat al soterrani de l’edifici ubicat al carrer Montseny, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 19 d’octubre d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per adequar l’aparcament 
situat a la planta soterrani de l’edifici del carrer Montseny, XX, s’ha presentat 
documentació complementaria per tal de completar l’expedient, de forma que es 
realitzen les esmenes i justificacions detallades en el primer informe emès pels 
Serveis Tècnics municipals. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic presentat, puja a la 
quantitat de 14.430,00 € (IVA exclòs). En aquest sentit, pel que fa a la liquidació 
de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra 
proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a 
l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) 
s’utilitzarà el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 
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 per adequar un local com a aparcament per a 10 vehicles i traster al 
soterrani del carrer Montseny, XX, d’acord amb la darrera documentació 
presentada amb registre d’entrada núm. 6480 del 18 d’octubre del 2017. 
 
Finalment, donat que les obres que es volen executar van encaminades a 
desenvolupar una activitat sotmesa a règim de comunicació prèvia pel que fa a la 
regulació administrativa de les activitats, un cop finalitzades les obres caldrà fer 
la pertinent comunicació.” 
 
Vist l’informe de la Secretària accidental de l’ajuntament, de data 27 d’octubre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 



S/Amn 

 
16 

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 

“Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
emeto informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 

Primer.- L’entitat Montseny, 18, CB, actuant en nom propi, va presentar, en data 
20 de juliol de 2017, una sol·licitud de llicència d’obres menors per a l’adequació 
d’un local com a aparcament al soterrani de l’habitatge situat al carrer Montseny, 
XX. 
 
Segon.- En data 5 de setembre d’enguany, l’arquitecta tècnica municipal va 
emetre un informe en el que requeria documentació complementària per poder 
fer una correcta valoració del projecte. 
 
Tercer.- En data 18 d’octubre d’enguany, l’interessada aporta la documentació 
reclamada. 
 
Quart.- En data 19 d’octubre, l’arquitecta tècnica municipal ha informat 
favorablement la sol·licitud esmentada, tot advertint que, donat que les obres que 
es volen executar van encaminades a desenvolupar una activitat sotmesa a règim 
de comunicació prèvia, un cop finalitzades les obres caldrà fer la pertinent 
comunicació. 
 
En el mateix informe i en relació a la liquidació de l’ICIO, l’arquitecta tècnica 
municipal indica que el tipus d’obra proposada, és d’una modalitat que no s’ha 
contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitza el pressupost 
presentat amb la sol·licitud. 
 
Cinquè.- En data 20 d’octubre de 2017 es dóna trasllat de l’expedient a la 
tècnica que subscriu a l’objecte de la seva fiscalització. 
  
A la vista dels anteriors antecedents emeto 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: 
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Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 14.430,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
14.430,00  € 4%  577,20 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 288,60 € 

 
Concepte Tipus  Volum 

Tn 
 Total 

Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 0,76 Tn  150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que no serà necessària l’ocupació de la via pública 
en el transcurs de les obres per la qual cosa, en cas contrari, caldrà que se 
sol·liciti i obtingui la corresponent autorització. 
 
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”. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En virtut de tot el que s’ha esmentat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de llicència d’obres menors sol·licitada de conformitat amb l’informe emès per 
l’arquitecta tècnica municipal de data 19 d’octubre de 2017.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 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 a la mercantil Montseny 18, CB, per 
a adequar l’aparcament situat al soterrani de l’edifici del carrer Montseny, XX, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb el següent 
condicionament: 
 
“Donat que les obres que es volen executar van encaminades a desenvolupar una 
activitat sotmesa a règim de comunicació prèvia pel que fa a la regulació 
administrativa de les activitats, un cop finalitzades les obres caldrà fer la pertinent 
comunicació” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents setanta-set euros amb vint cèntims 
d’euro (577,20€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit 
euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta 
cèntims d’euro (288,60€) 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 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. JEA, PER A 
L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR EN CANTONADA 
AL CARRER FRAGATA NUMÀNCIA, XX (CANTONADA POMPEU FABRA)  

Vista la instància presentada per la Sra. JEA, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a l’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar en cantonada al 
carrer Fragata Numància, XX (cantonada Pompeu Fabra). 
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Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 21 de febrer d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Revisada la documentació presentada es constata que s’aporten els següents 
documents complementaris a la sol·licitud presentada per a l’ampliació i reforma 
d’un habitatge unifamiliar en cantonada situat al carrer Fragata Numància núm. 
XX (cantonada amb Pompeu Fabra) per tal d’esmenar les deficiències detectades 
en quant al compliment de la normativa: 
 

1. Document justificatiu de la substitució de l’aportació solar mitjançant 
bomba de calor aerotèrmica 

2. Plànol núm. 2 Plantes arquitectura 
3. Plànol núm. 3 Plantes cotes 
4. Plànol núm. 4 Secció i alçats 

 
Amb la documentació aportada: es modifica el volum sotacoberta per tal 

d’ajustar-lo a l’alçada reguladora màxima en totes les façanes; s’elimina la 
darrera planta de l’ascensor garantint que el badalot no sobrepassa el volum 
màxim admès; s’elimina el balcó de la planta primera sobre la plaça que dona al 
carrer Pompeu Fabra; i es justifica la substitució de l’aportació d’energia solar 
tèrmica mitjançant bomba de calor aerotèrmica. 

 
La documentació aportada substitueix l’anterior i justifica el compliment de 

la normativa urbanística aplicable, conseqüentment, s’informa favorablement a 
la llicència sol·licitada, tenint en compte que l’evacuació d’aigües pluvials s’ha de 
realitzar directament a carrer per sota vorera i amb la col·locació d’una platina 
metàl·lica que eviti el trencament.” 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 22 de febrer de 2017 
d’enguany, el contingut del qual és: 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 16/11/2016 (RE6617) i 19/01/2017 (RE334) 
per la senyora JEA per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a 
l’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar en cantonada situat al carrer 
Fragata Numància, XX (cantonada amb Pompeu Fabra), de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta Elisabet Fàbregas 
Ferrer  (Visat: 2016006234, d’11/11/2016), 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 
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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. 
 
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 21/02/2017. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, en consta acreditada l’autoliquidació, d’acord amb el càlcul 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 

Ampliació 2,51 €/m2 217,24 m2 545,27 € 
Reforma 1,67 €/m2  90,00 m2 150,30 € 

TOTAL   695,57 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una autoliquidació provisional del 4% del pressupost d’execució material (PEM), 
sobre un pressupost de 204.916,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 

PEM Tipus impost Total 

204.916,00 € 4% 8.196,64 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 3.995,91 € 
 
Pel que fa la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra, 
s’observa que el càlcul no s’ha efectuat de manera correcta: a l’apartat “Estudi de 
gestió de residus” del projecte presentat es fa constar, com a “previsió final”, una 
quantitat que no es correspon amb el nombre les tones que després es 
comptabilitzen per calcular la fiança. 
 
D’altra banda, s’ha efectuat un dipòsit per import de 150,00 €, fiança mínima 
que, en el cas present, no és suficient. 
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CONCLUSIÓ: 

En virtut de tot el que s’ha exposat, i per tal de poder concedir la llicència, cal 
requerir la interessada per tal que complementi la fiança per residus de la 
construcció dipositada, d’acord amb el nou càlcul que també caldrà presentar.” 

Vist que en data 26 d’abril d’enguany, s’han dipositat com a liquidació 
complementària de la fiança de residus, vint-i-sis euros i comprovant que el total 
a dipositar seria de cent cinquanta-sís, s’ha complimentat la fiança total a 
ingressar. En quant al full de residus presentat també s’ha rectificat en data 20 
d’octubre d’enguany per part de l’arquitecta redactora del projecte. 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 

VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 

CONSIDERANT que l’adopció d’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 la Sra. JEA,  per a l’a reforma d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, d’acord al projecte bàsic i executiu  redactat 
per l’arquitecta Elisabet Fàbregas Ferrer, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de Govern 
Local de data 13 de setembre de 2007. S’haurà de tenir en compte que 
l’evacuació d’aigües pluvials s’haurà de realizar directament a carrer per sota la 
vorera i amb la col.locació d’una platina metàl.lica que eviti el trencament.l 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit-mil cent noranta-sis euros amb seixanta-
quatre cèntims d’euro  (8.196,64 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de sis-
cents noranta-cinc euros amb cinquanta-set cèntims d’euro (695,57€).  

TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de quatre-cents nou euros amb vuitanta-tres 
cèntims d’euro (409,83€) i fiança de residus de construcció per import de cent-
setanta-sís euros (176,00€). Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la comunicació de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats 
els residus en un gestor autoritzat. 

QUART.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
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que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents.  
 
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. 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
A LA RONDA DR. ANGLÈS, XX (per Vicenç Rocosa).  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 10 
d’octubre de 2017 (núm. de registre 6307/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas a la Ronda Dr. 
Anglès, XX (per Vicenç Rocosa) 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 10 d’octubre 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 PARTICULAR  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Ronda Doctor Anglès, XX (per Vicenç Rocosa) 

 
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. 

Ref.: GDE12917090111 
Reg. Entr. 2017/6308 
Data 10-10-2017 
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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. 

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. 
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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 hàbils 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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 particular de gas a la Ronda Dr. Anglès, XX (per 
carrer Vicenç Rocosa) de Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal i les 
específiques marcades per l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
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per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
11.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
AL CARRER PAS D’EN MARGES, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 27 de 
setembre de 2017 (núm. de registre 6001/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al Pas d’en Marges 
núm. 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 5 d’octubre 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: Pas d’en Marges, 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. 

Ref.: GDE12917090075 
Reg. Entr. 2017/6001 
Data 27-09-2017 
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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 5 dies hàbils 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, 
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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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 particular de gas al carrer Pas d’en Marges, XX de 
Canet de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
12.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA REALITZACIÓ D’UNA OBRA DE MANTENIMENT A LA 
RIERA GAVARRA, XX (AMB FRANCESC CAMBÓ).  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 10 
d’octubre de 2017 (núm. de registre 6308/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la realització d’una obra de manteniment a la Riera Gavarra, XX 
(amb Francesc Cambó) 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 10 d’octubre 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 OBRA DE MANTENIMENT  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 
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LOCALITZACIÓ: Riera Gavarra, XX (Francesc Cambó) 

 
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. 

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. 

Ref.: GDS12917090022 
Reg. Entr. 2017/6307 
Data 10-10-2017 
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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 
5,07 € (4% de 126,74 €) 

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 7 dies hàbils 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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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: 
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la realització d’una obra de manteniment a la Riera Gavarra, XX (Francesc 
Cambó) 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 cinc euros amb set cèntims d’euro (5,07€), i per 
taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
13.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA SUBSTITUCIÓ D’UNA VÀLVULA AL CARRER LES 
PALMES NÚM. XX DE CANET DE MAR.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 27 de 
setembre de 2017 (núm. de registre 6002/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la substitució d’una vàlvula al carrer Les Palmes núm. 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 5 d’octubre 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 SUBSTITUCIÓ DE VÀLVULA  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: c/ Les Palmes, 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. 

Ref.: GDS12917090021 
Reg. Entr. 2017/6002 
Data 27-09-2017 
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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. 
18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 

7,60 € (4% de 190,11 €) 
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. 
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S'estima una ocupació de via pública de 4 m lineals durant 7 dies hàbils 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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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 realització d’una substitució de vàlvula al  carrer Les Palmes, 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 set euros amb seixanta cèntims d’euro (7,60€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
14.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, 
SDG, S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR DE GAS 
A LA RIERA DEL PINAR, XX.  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 10 
d’octubre de 2017 (núm. de registre 6309/2017) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas a la Riera del Pinar 
núm. 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 10 d’octubre de 2017, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  

INFORME DE:    L’ENGINYERA MUNICIPAL 
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ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR  

CANALITZACIÓ:  GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

LOCALITZACIÓ: Riera del Pinar, 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. 

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. 

Ref.: GDE12917090081 
Reg. Entr. 2017/6309 
Data 10-10-2017 
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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 5 dies hàbils 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.  
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
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. 
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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 particular de gas a la Riera del Pinar, XX de Canet 
de Mar. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals 
d’atorgament de llicència urbanística municipal i les específiques marcades per 
l’enginyera municipal. 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
15.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 23 al 29 
D’OCTUBRE DE 2017 (números del 1232 al 1260)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1232/2017 23/10/2017 Reconeixement grau consolidat Sra. RAV 

DE1233/2017 23/10/2017 Nomenament interí Sra. HE de H 

DE1234/2017 23/10/2017 Aixecament objecció fiscal subvenció colla de 
reis 

DE1235/2017 24/10/2017 Contractació posta en marxa calefacció mòdul 
del pavelló. 

DE1236/2017 25/10/2017 Autorització jubilació Sra. GDB 

DE1237/2017 25/10/2017 ORDENACIÓ PAGAMENTS RADIO 23-10-2017 

DE1238/2017 25/10/2017 Aprovació Pla de seguretat i salut obra 
ascensor escola Misericòrdia. 

DE1239/2017 25/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/54 ADO 
DESFAVORABLE 

DE1240/2017 25/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/57 O 
FAVORABLE 

DE1241/2017 25/10/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 16/10/2017 

DE1242/2017 25/10/2017 DESPESES INDEMNITZACION PERSONAL 
005/2017 
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DE1243/2017 25/10/2017 APROVACIO FACTURES F/2017/56 ADO 
FAVORABLE 

DE1244/2017 25/10/2017 Crema traca nascuts a l'any 1977 - SJ 

DE1245/2017 25/10/2017 Concessió premi natalitat 

DE1246/2017 25/10/2017 Inscripcio parella estable Sra.LMHM I Sr.JBM 

DE1247/2017 25/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
RQG 

DE1248/2017 25/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - 
RFF 

DE1249/2017 25/10/2017 Contractació manteniment rocòdrom. 

DE1250/2017 25/10/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - ZT 

DE1251/2017 25/10/2017 Incoació ordre d'execució bassa carrer Daniel 
Molina, XX 

DE1252/2017 26/10/2017 Aixecament objecció fiscal subvenció conveni 
Uned Sènior curs 14-15 

DE1253/2017 27/10/2017 APROVACIÓ CTA. JUSTIFICATIU DECRET 
1198/2017 TEATRE OCTUBRE 2017 

DE1254/2017 27/10/2017 Aprovació serveis extraordinaris setembre 
2017 

DE1255/2017 27/10/2017 ORDENACIÓ DE PAGAMENT 23-10-2017 

DE1256/2017 27/10/2017 Concessió bestreta Sr. JATS  

DE1257/2017 27/10/2017 rectificació nòmina mes de setembre 

DE1258/2017 27/10/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103615 

DE1259/2017 27/10/2017 APROVACIÓ NOMINA MES D'OCTUBRE 

DE1260/2017 27/10/2017 Concessió permís Sra. ISS 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.50 hores 
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de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Blanca Arbell Brugarola  


