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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 13 DE DESEMBRE DE 2017 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.26 hores 
Hora que acaba: 17.42 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 SECRETARI 
 

Bernat Costas i Castilla, secretari  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  7.12.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per 

l’ús i la gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de 
treball de caràcter conjuntural, no estructural 

4) Concessió llicència d’obres majors a la Mercantil EFICAC PRECISION,SL, per a 
la construcció de 4 habitatges en filera i aparcament, al Rial dels Oms, XX 

5) Concessió llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina al carrer 
Joan Oms, XX 

6) Concessió llicència d’obres menors per a la substitució de barri d’entrada al 
carrer Abell, XX 

7) Concessió de llicència d’obres menors per a la restauració de la Creu de terme 
situada al Parc de la Misericòrdia 

8) Donar compte de la relació de decrets del 27 de novembre al 3 de desembre 
de 2017 (números del 1391 al 1440) 

9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7.12.17 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 7 de desembre 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.- Escrit de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, donant trasllat de 
l’acord de la Junta Electoral de Barcelona, de data 11 de desembre de 2017, 
comunicant que es desestimen els recursos interposats pels Ajuntaments de 
Tordera, Arenys de Mar, Canet de Mar i Malgrat de Mar, contra l’acord de la Junta 
Electoral de zona d’Arenys de Mar, de data 5 de desembre de 2017, pel qual 
s’acordava la retirada de cartells i altres símbols ideològics en el balcons o 
façanes dels esmentats Ajuntaments, i es confirma en els mateixos termes, 
donant compliment a l’Acord de la Junta Electoral Central, de data 4 de desembre 
de 2017. 
 
Se’n dóna compte  
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER L’ÚS I LA GESTIÓ DE LES BORSES DE 
PERSONAL D’ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DE 
CARÀCTER CONJUNTURAL, NO ESTRUCTURAL 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 

4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA MERCANTIL EFICAC 
PRECISIÓN, SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES EN FILERA I 
APARCAMENT, AL RIAL DELS OMS, XX.  

Vista la instància presentada per la mercantil EFICAC PRECISIÓN, SL, en virtut de 
la qual sol·licita llicència d’obres per a la construcción de 4 habitatges en filera i 
aparcament al rial dels oms, XX. 

Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 25 d’octubre d’enguany, 
el contingut del qual és: 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la següent documentació complementaria per a la 
sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció de quatre habitatges 
unifamiliars en filera amb garatge situats al Rial dels Oms, núm. XX de Canet de 
Mar: 
 

1. Complement a la memòria descriptiva 
2. Plànols 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 
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La documentació aportada justifica els punts esmenats a l’informe de data 4 
d’octubre de 2017: 

 
1. Es desenvolupen les tanques a parcel·la ajustant-se a normativa. 
2. S’aporta plànol justificatiu del paràmetre d’ocupació (l’art.14.5c 

estableix que s’admet que l’accés als garatges soterranis aparegui 
sobre rasant per dessota la planta baixa). 

3. La memòria complementaria justifica el color de tancaments exteriors, 
l’evacuació d’aigües pluvials i la posició de les plaques exteriors 
d’energia solar tèrmica, tot d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 
S’adjunta aquesta documentació a l’expedient que substitueix i complementa la 
aportada inicialment, i s’informa favorablement a la llicència sol·licitada. Abans de 
l’inici de les obres serà necessari aportar el projecte executiu visat i obtenir el 
vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.” 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 28 de novembre 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 11/08/2017 (RE5175), 20/10/2017 
(RE6536), 2/11/2017 (RE6810) i 27/11/2017 per la senyora MCMP, actuant en 
nom i representació de la mercantil EFICAC PRECISIÓN, SL, per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a la construcció de quatre habitatges 
unifamiliars en filera amb garatge al Rial dels Oms, XX, de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte bàsic redactat pels arquitectes DRMC i DMT (amb visat col·legial 
2017006179, de 08/08/2017), s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 
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En data 25/10/2017 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
bàsic presentat si bé,manifesta que abans de l’inici de l’obra caldrà que s’aporti el 
projecte executiu visat per a la seva revisió i aprovació pels serveis tècnics 
municipals. 
 
En efecte, l’article 6.7 de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de 
la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, relatiu a les llicències d’obres, 
estableix el següent: 
 

7. Abans d’iniciar-se les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar 
el projecte d’execució visat, amb certificació del tècnic redactor dels canvis 
introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència, si s’escau. 

 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, consta acreditada l’autoliquidació en data 27/11/2017, 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  Superfície  Import 

Obra nova 3,34 €/m2 814,72 m2 2.721,16 € 
 Mínim: 333,96 €   

  TOTAL 2.721,16 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 4/10/2017, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 552.892,56 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
552.892,56 € 4%  22.115,70 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 27/11/2017 s’ha efectuat aquest 
ingrés. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 11.057,85 € 

   

Residus de la construcció 11€/tona 144,04  1.584,44 € 
 
Consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits si bé, a la vista de l’import de 
la fiança dipositada en garantia de la correcta reposició dels béns municipals que 
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poguessin resultar afectats per l’obra, aquesta resulta insuficient per la qual cosa 
caldrà dipositar l’import complementari, 2.668,96 euros. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que 
no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 

En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència 
sol·licitada, previ dipòsit de la quantitat esmentada al punt TERCER del present 
informe, en concepte de garantia per gestió dels residus generats per l’obra. 

Així mateix, i com a condició suspensiva, abans de l’inici de l’obra, caldrà aportar 
el projecte d’execució, visat, que haurà d’obtenir el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals, en compliment del que disposa l’article 6.6 in fine de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i 
ús del sòl.” 

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 mercantil EFICAC PRECISION, SL, per a 
la construcción de 4 habitatges unifamiliars en filera amb garatge al Rial dels 
Oms, XX, segons el projecte bàsic redactat per Massuet Arquitectes, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. l 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vint-i-dos mil cent-quinze euros amb setanta 
cèntims d’euro  (22.115,70 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de dos mil 
set-cents vint-i-un euros amb setze cèntims d’euro (2.721,16€).  
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TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de vuit mil tres-cents vuitanta-vuit euros 
amb vuitanta-nou cèntims d’euro (8.388,89€), així com la complementària pel 
mateix concepte per import de dos mil sis-cents seixanta-vuit euros amb noranta-
sis cèntims d’euro (2.668,96€), acomplint així el punt tercer de l’informe jurídic 
de la TAG d’Urbanisme i la fiança per als residus de la construcción per import de 
mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro 
(1.584,44€). 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 
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. 
 
5.- LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA 
AL CARRER JOAN OMS, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JPD, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la construcció d’una piscina al carrer Joan Oms, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 20 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la construcció d’una 
piscina al carrer Joan Oms, XX, s’ha presentat la documentació complementaria 
requerida en el primer informe emès pels Serveis Tècnics municipals. 
 
Pel que fa al pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud, aquest puja a la quantitat de 8.500,00 € (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 11.134,200 €, així és que, pel 
que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, s’ha 
utilitzat el preu de referència. 
 
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 a la construcció d’una piscina, amb les següents condicions: 

 
1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 

de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa. 
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2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català. “ 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de l’ajuntament, de data 22 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 20/11/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Joan Oms, XX, sol·licitada pel senyor JPD, 
s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat 
l’autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes urbanístiques de 
tramitació, 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: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), segons es fa 
constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20/11/2017, 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 
11.134,200 €. Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació per 
aquest concepte, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
11.134,200 € 4%  445,37 € 

 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, s’ha efectuat el dipòsit dels imports següents: 
 

Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 170,00 € 

 
Residus de la construcció 11 €/t   47,25t 519,75 € 
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(mínim 150 €) 
 
No obstant, amb l’aplicació del tipus del 2% al pressupost de referència, la fiança 
dipositada per garantir la reposició dels béns municipals (170,00 euros) resulta 
insuficient, i caldrà dipositar l’import complementari, 52,68 euros. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat que no caldrà efectuar-ne l’ocupació durant el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 20/11/2017 i un cop s’hagi acreditat el dipòsit de l’import esmentat al punt 
Segon del present informe. 
 
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 per a la construcció de piscina al Sr. 
JPD, al C/Joan Oms, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les següents condicions particulars: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
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3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents quaranta-cinc euros amb trenta-set 
cèntims d’euro (445,37 €) 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 vint-i-dós euros amb seixanta-vuit 
cèntims d’euro (222,68€) i la fiança de residus de construcció per import de cinc-
cents dinou euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (519,75 €). 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. 
 
6.- LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL BARRI 
D’ENTRADA AL CARRER ABELL, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. CLlG, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la substitució del barri d’entrada al C/Abell, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 21 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la formació d’un nou 
barri d’entrada, amb una porta basculant per a vehicles i una porta lateral per a 
vianants, al carrer Abell, XX, s’ha presentat nova documentació per tal de 
completar l’expedient. 
 

El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic presentat, puja 
a la quantitat de 1.450,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 L’acabat dels paraments d’obra serà com a mínim arrebossat i pintat de 
color blanc o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el 
material utilitzat haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama 
de colors.  
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 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure específicament aquest concepte a l’assumeix del 
tècnic. 
 

 En qualsevol cas, la porta basculant per als vehicles no podrà envair la via 
pública en cap moment del seu recorregut. 

 
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.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de l’ajuntament, de data 22 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/11/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
substitució del barri d’entrada al carrer Abell, XX, sol·licitada per la senyora CLlG, 
s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 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 1.450,00 €. Segons fa constar l’arquitecta tècnica municipal, al seu 
informe de data 21/11/2017, 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’ha utilitzat el pressupost presentat amb 
la sol·licitud. Així, l’import de l’ICIO és el que resulta del càlcul següent: 
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Pressupost Tipus  Total 
1.450,00 € 4%  58,00 € 
  
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
 
Quart.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 21/11/2017.” 
 
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. 
 
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 per a la substitució del barri 
d’entrada a la Sra. CLlG, al carrer Abell, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions particulars: 
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 L’acabat dels paraments d’obra 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 incloure específicament aquest concepte a l’assumeix del 
tècnic. 
 

 En qualsevol cas, la porta basculant per als vehicles no podrà envair la via 
pública en cap moment del seu recorregut. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinquanta-vuit euros (58,00€) i per taxes 
urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia 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 DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA RESTAURACIÓ-
CONSOLIDACIÓ DE LA CREU DE TERME SITUADA AL PARC DE LA 
MISERICÒRDIA. 
 
Vista la instància presentada pel Bisbat  de Girona, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la restauració-consolidació de la Creu de Terme situada al 
parc de la Misericòrdia. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 21 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la restauració-
consolidació de la Creu de terme, obra de Josep Puig i Cadafalch, situada al parc 
de la Misericòrdia, s’ha presentat nova documentació que complementa 
l’expedient. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 5.470,00 € (IVA exclòs).  



S/Amn 

 
13 

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 

 
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 a la restauració – consolidació de la Creu de terme del Parc de la 
Misericòrdia, amb les següents condicions: 
 

 Donat que el Parc i el Santuari de la Misericòrdia es troba inclòs al catàleg 
del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el 
nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 054, essent 
objecte de protecció: 

o La integritat del Santuari, la rectoria annexa i els elements que el 
complementen com: 

 Misteri i pont. 
 Mina i font de l’esplanada. 
 Creu. 
 Restaurant i font del parc. 

 
1. les obres de conservació que es realitzin, d’acord amb el projecte 

tècnic presentat, no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 

2. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de 
l’edifici on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques 
tipològiques originals. 

 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix del tècnic per a la seva instal·lació.  
 

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.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 22 de novembre d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/11/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
restauració-consolidació de la creu de terme situada al Parc de la Misericòrdia, 
sol·licitada pel Bisbat de Girona, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
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a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- La creu de terme objecte de l’obra proposada forma part del Parc de la 
Misericòrdia, el qual es troba inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com a BCIL (fitxa B 054), 
essent-ne objecte de protecció diversos elements, entre els quals es troba la creu 
de terme. 
  
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte, doncs, el 
que disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic favorable, de data 21/11/2017, es posa de manifest que les 
obres previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, si bé 
imposa un seguit de condicions a tenir en compte en el desenvolupament de 
l’obra. 
 
Tercer.- 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 5.470,00 €. Segons fa constar l’arquitecta tècnica municipal, al seu 
informe de data 21/11/2017, 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, 
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reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant, per al 
càlcul del pressupost de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb 
la sol·licitud. Per tant, l’import de l’ICIO és el que resulta del càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
5.470,00 € 4%  218,80 € 
  
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, segons els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 109,40 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      20 t 150,00 € 

 
 
Quart.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de 
data 21/11/2017.” 
 
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. 

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 Bisbat de Girona, per a la 
restauració-consolidació de la creu de terme situada al parc de la Misericòrdia, 
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sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions: 
 

 Donat que el Parc i el Santuari de la Misericòrdia es troba inclòs al catàleg 
del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el 
nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa B 054, essent 
objecte de protecció: 

o La integritat del Santuari, la rectoria annexa i els elements que el 
complementen com: 

 Misteri i pont. 
 Mina i font de l’esplanada. 
 Creu. 
 Restaurant i font del parc. 

 
1. les obres de conservació que es realitzin, d’acord amb el projecte 

tècnic presentat, no podran alterar la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements 
especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 

2. Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de 
l’edifici on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques 
tipològiques originals. 

 
 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix del tècnic per a la seva instal·lació.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos-cents divuit euros amb vuitanta cèntims 
d’euro (218,80 €) 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 cent-nou euros amb quaranta cèntims d’euro 
(109,40 €) 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. 
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8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 27 DE 
NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE DE 2017 (números del 1391 al 1440)  
 

Num. Decret Data Títol 

DE1391/2017 27/11/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ 
D'INGRESSOS 50/2017 

DE1392/2017 27/11/2017 Paella plaça Unviersitat NG - Canet Decideix 

DE1393/2017 27/11/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ 
D'INGRESSOS 47/2017 

DE1394/2017 27/11/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDITS 51/2017 

DE1395/2017 27/11/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 27/11/2017 

DE1396/2017 27/11/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 27/11/2017 

DE1397/2017 27/11/2017 Rectificació decret subministrament mobiliari urbà 

DE1398/2017 28/11/2017 Aprovació serveis extraordinaris octubre 2017  

DE1399/2017 28/11/2017 Aprovació nòmina mes de novembre 

DE1400/2017 28/11/2017 ORDENACIÓ DE PAGAMENTS 27-11-2017 

DE1401/2017 28/11/2017 INCOACIÓ - EXP. SANCIONADOR GOSSOS - AC 17/11 

DE1402/2017 28/11/2017 AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTECS APLICACIÓ 
SUPERÀVIT 2016 

DE1403/2017 28/11/2017 Declaració prescripció infraccions obra c/ Francesc Corbera XX 

DE1404/2017 28/11/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - ER 

DE1405/2017 28/11/2017 Tarja d'aparcament per a persones amb discapacitat amb 
nom ARC 

DE1406/2017 28/11/2017 INCOACIÓ - EXP. SANCIONADOR GOSSOS - AC 14/11 

DE1407/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ -EXP.SANCIONADOR CIVISME - NSR 
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DE1408/2017 28/11/2017 Aixecament objeccio fiscal subvencions ordinaries 

DE1409/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - PBF 

DE1410/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - GM 

DE1411/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - AR 

DE1412/2017 28/11/2017 Sol·licitud canvi destinació Meses de Concertació plaça Mercat 

DE1413/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - ACM 

DE1414/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - IM 

DE1415/2017 28/11/2017 AUTORITZACIÓ FESTES GATZARA (30 DE NOV- 3 DES- I CAP 
D'ANY) 

DE1416/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - JCD 

DE1417/2017 28/11/2017 AUTORITZACIÓ FESTA DAU AL SET 

DE1418/2017 28/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME – NKC 

DE1419/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - DA 

DE1420/2017 29/11/2017 AL.LEGACIONS - EXP. SANCIONADOR TRÀNSIT - 103997 

DE1421/2017 29/11/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/62 

DE1422/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - AB (LL) 

DE1423/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 5.2 b)- AÁH  

DE1424/2017 29/11/2017 Contractació manteniment programa nòmina 2018. 

DE1425/2017 29/11/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A 
MCH 

DE1426/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 24.2- AÁH  

DE1427/2017 29/11/2017 AUTORITZACIÓ FESTES CELLER DE LES NENES 
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DE1428/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME 12.2- AÁH  

DE1429/2017 29/11/2017 Contractació programa garantia juvenil 

DE1430/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - AB (G) 

DE1431/2017 29/11/2017 APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES F/2017/61 

DE1432/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - CGBR (G) 

DE1433/2017 29/11/2017 APROVACIÓ PAGAMENTS 29/11/2017 

DE1434/2017 29/11/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - CGBR (LL) 

DE1435/2017 30/11/2017 Renúncia nínxol núm 828 MA i JPG 

DE1436/2017 30/11/2017 Autorització empadronament per a ARP 

DE1437/2017 30/11/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FHG 

DE1438/2017 30/11/2017 REQUERIMENT A LA SOCIETAT SI L'ENCERTO L'ENDEVINO, 
SL 

DE1439/2017 30/11/2017 PAGAMENT RELACIÓ DE FACTURES O/2017/196-DECRET 
1431/2017 

DE1440/2017 30/11/2017 Nomenament administrativa reforç Intervenció 

[FIN_I_LLA] 

9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.42 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  
 


