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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 28 DE MARÇ DE 2018 

 
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: 17.15 hores 
Hora que acaba: 19.45 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. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data  21.03.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Acceptació del Fons de Prestació “Els Serveis Locals d’Ocupació amb 

Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del catàleg 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

5) Resolució al·legacions presentades declaració prohibició de contractar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar 

6) Atorgament llicència obres a Gas Natural Catalunya, SDG,SA, per a la 
instal·lació d’una escomesa de gas al carrer Josep Mora, XX 

7) Atorgament llicència obres a Nedgia Catalunya, SDG,SA, per a la instal·lació 
d’una escomesa de gas al carrer Antoni Gaudí, XX 

8) Concessió llicència d’obres menors als senyors xxx i xxx, per a la construcció 
d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, XX 

9) Concessió llicència d’obres menors a la Mercantil Perforacions i Bombes 
Barcelona, SL, per a la perforació de terreny per a sondeig d’energia 
geotèrmica al carrer Daniel Molina, XX 

10) Concessió llicència d’obres menors a la senyora xxx, per a la pavimentació de 
l’entrada i la vorera de la finca situada al carrer Quirze Planet,XX 
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11) Concessió llicència d’obres menors al senyor xxx, per a la reparació de 
balcons amb plataforma elevadora a l’immoble situat a l’Avinguda Dr. 
Fleming, XX 

12) Concessió llicència d’obres menors al senyor xxx, per a la legalització d’obres 
de moviment de terres i tanca de parcel.la al carrer Francesc Parera, XX 

13) Donar compte de la relació de decrets del  12 al 18 de març de 2018 
(números del 330 al 366) 

14) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21.03.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 21 de març de 2018 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 
 
- Sentència núm. 71/2018, de 16 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 12 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora xxx contra l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Fiact Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, procediment abreujat 238/17, 
de responsabilitat patrimonial. 
 
Se’n dona compte. 
 
- Sentència núm. 73/2018, de 23 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 12 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora xxx contra l’Ajuntament de Canet de Mar i 
fiact Mutua de Seguros i Reaseguros a Prima Fija, procediment abreujat 253/17, 
de responsabilitat patrimonial. 
 
Se’n dona compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/13/2018 de data 28 de març de 2018 
per import de  1.537,47€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
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necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost prorrogat de 
l’exercici de 2017. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/13/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/13/2018 

 

data: 28-03-18  
      

NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
 
aprovat 

046 xxx Habitatge-Lloguer 650,00€ El mateix                          

047 xxx Habitatge/Subm-Llum 191,71€ Endesa XXI, S.L.               

048 xxx Habitatge/Subm-Aigua 97,58€ Sorea S.L.                        

049 xxx 
Habitatge/Subm-
Combinats 160,15€ Gas Natural Fenosa           

050 xxx Habitatge/Subm-Llum 153,03€     Endesa Energia SAU          

051 xxx Habitatge-Lloguer 285,00€ El mateix                          

Total    1.537,47€    
      

SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost prorrogat de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
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4.- ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS LOCALS 
D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” EN EL MARC DEL 
CATÀLEG 2018 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Vist que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
cooperació, d’acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic o de gestió i que el seu atorgament es per concessió 
directa. 
 
Atès que dins del Catàleg de serveis de l’any 2018 es preveu el recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica Xaloc”. Aquest recurs té per finalitat donar suport a les estructures 
bàsiques per al funcionament del serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu 
de dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a 
proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa 
assegura la prestació continua del servei a les persones demandants d’ocupació i 
a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, va aprovar en sessió de la Junta de Govern 
del 22 de febrer de 2018, les concessions dels fons de prestació del Catàleg de 
serveis 2018. 
 
Vist que s’ha comunicat a aquest ajuntament, en data 7 de març de 2018, 
l’aprovació del fons de prestació per l’actuació “Els serveis locals d’ocupació 
amb plataforma telemàtica XALOC”, en el marc del Catàleg de Concertació de 
l’any 2018, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció 
Econòmica i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de la següent acció en el marc de la convocatòria 2018 del Pla 
de concertació de Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 

Codi XBMQ Actuació Import subvenció  
18/Y/248

966 
“Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 

telemàtica XALOC” 
13.128,32 € 

 
SEGON.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut així com de tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat d’acceptació, C3-003-18 com a mol tard el 30 de juny de 2018 
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TERCER.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
QUART.-. Facultar l’alcaldessa i el secretari per signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectius els presents acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal, als efectes 
oportuns 
 
5.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES DECLARACIÓ PROHIBICIÓ 
DE CONTRACTAR AMB L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de gener de 2018, va 
acordar incoar l'expedient administratiu per a la declaració de prohibició per 
contractar amb l’Ajuntament de Canet de Mar a la Fundació Pía Institut Pere 
Tarrés d’Educació en el Esplai, proveïda del NIF XXXXXX, amb motiu de la 
retirada injustificada de la seva proposició en l’expedient de licitació del servei de 
docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, incoat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 1 de febrer de 2017, tot atorgant a la interessada un tràmit d’audiència 
de 15 dies hàbils per tal de formular quantes al·legacions tingués per pertinent. 
 
Atès que dins del termini atorgat a l’efecte, la Fundació Pía Institut Pere Tarrés 
d’Educació en el Esplai, va presentar un escrit d’al·legacions tot sol·licitant l’arxiu 
i finalització de l’expedient de prohibició de contractar amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
Vist l’informe núm. 12/2018, de data 19 de març d’enguany, emès pel secretari 
de la Corporació, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Informe 12/2018 amb relació a les al·legacions formulades per la Fundació 
Pere Tarrés en relació a la incoació d’un expedient de prohibició de 
contractar 
 
Bernat Costas Castilla, secretari general de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut 
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional, emeto informe en base als següents, 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de gener d’enguany, va 
acordar incoar expedient administratiu per a la declaració de prohibició per contractar 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació 
en el Esplai, proveïda del NIF XXXXXX (en endavant la interessada), amb motiu de la 
retirada injustificada de la seva proposició en l’expedient de licitació del servei de 
docència del curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, incoat per la Junta de Govern Local en sessió de data 
1 de febrer de 2017, tot atorgant a la interessada un tràmit d’audiència de 15 dies 
hàbils per formular totes les al·legacions, observacions, reclamacions o suggeriments 
que estimés oportuns. 
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Segon.- Dins del termini atorgat a l’efecte, en data 20 de febrer de 2018, el Sr. xxx, 
actuant en nom i representació de la interessada, ha presentat un escrit 
d’al·legacions. 
 
En base als anteriors antecedents emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- En primer lloc cal fer constar que no és objecte de discussió el fet que la 
interessada va renunciar a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de 
docència del curs de monitors, sense cap mena de justificació, doncs així s’admet de 
forma expressa en el seu escrit d’al·legacions. 
 
La interessada fa una explicació dels motius de la seva renúncia, tot explicant que en 
el seu moment aquesta justificació no es va realitzar doncs es va emetre des del 
Departament de Formació i no des del Departament Jurídic. No obstant, l’Ajuntament 
de Canet de Mar no ha de patir les conseqüències de la mala gestió interna de la 
interessada, a banda del fet que no és ara el moment de presentar la justificació, una 
vegada ja s’ha incoat per part de l’Ajuntament l’expedient de declaració de prohibició 
per contractar, sinó que això s’hauria d’haver fet quan va presentar la renúncia. 
 
Segon.- En segon lloc la interessada pretén deslliurar-se de la responsabilitat 
d’haver renunciat injustificadament a l’adjudicació del contacte basant-se en el fet 
que, en haver quedat empatats a punts amb l’altre licitador, varen considerar que 
aquest reunia totes les condicions per contractar exigides pel plec tècnic i 
administratiu. A més a més, considera que l’Ajuntament de Canet de Mar no ha patit 
cap perjudici derivat de la seva renúncia i que en cap moment ha existit dolo, culpa o 
negligència per part seva. 
 
Al respecte cal tenir present que hi ha culpa o negligència quan el comportament no 
és el propi i adequat d’una persona mitjanament responsable. En el nostre cas, en el 
propi escrit d’al·legacions es reconeix: 
 
1. Que la interessada tenia una forta càrrega de cursos de monitors i de directors 

que complicava poder realitzar-los amb plenes garanties. 
2. Que la interessada es trobava en plena execució de cursos subvencionats pel 

SOC i pel Consorci de Formació Continua, que estaven donant més dificultats de 
les previstes i que requerien una atenció prioritària. 

3. El càlcul de la seva oferta econòmica estava mal fet. 
 
En primer lloc, la interessada fa referència al fet que tenia una forta càrrega de feina 
i que, per aquesta raó, va renunciar a l’adjudicació del contracte. De la documentació 
aportada es dedueix que, quan va presentar la seva oferta, ja era coneixedora del 
volum de feina que tenia, no obstant això, va decidir presentar-la, amb totes les 
conseqüències que això comporta. Era obligació de la interessada estudiar, 
prèviament a la presentació de l’oferta, la possibilitat de complir adequadament amb 
les obligacions fixades en el plec de clàusules i, si com manifesta en el seu escrit 
d’al·legacions, no era possible gestionar un nou curs de  monitors, no hauria d’haver 
presentat la seva oferta. 
 
En segon lloc, també fa referència al fet que els càlculs econòmics fets per a la 
presentació de la seva oferta no van ser suficientment acurats ja que no es van 
considerar els desplaçaments. Al respecte val a dir que el pressupost base de licitació 
fixat en el plec de clàusules puja el mateix import que l’oferta presentada per la 
interessada, per tant, cal concloure de nou que la interessada no va actuar amb la 
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suficient diligència, doncs no va estudiar suficientment els plecs que van regir la 
contractació abans de presentar la seva oferta. 
 
Per altra banda, indicar que en data 23 de febrer de 2017 es va informar a la 
interessada de la situació d’empat entre la seva oferta i la d’un altre licitador, tot 
atorgant-li un termini de 5 dies per aportar tota aquella documentació que pogués 
desfer l’empat. La interessada va deixar transcórrer el termini de 5 dies avantdit 
sense informar l’Ajuntament de la seva intenció de no acceptar l’adjudicació del 
contracte. Hom pensa que si la interessada ja sabia que no podria gestionar el 
contracte pel fort volum de feina que tenia i perquè l’oferta econòmica presentada no 
era adequada, hauria d’haver actuat diligentment i no deixar transcórrer el termini 
atorgat i esperar que la Mesa de Contractació fes el sorteig per tal de desfer l’empat. 
 
Per últim, no pot pretendre la interessada deslliurar-se de la seva responsabilitat pel 
fet que l’Ajuntament finalment no pogués adjudicar el contracte per l’incompliment 
de la regla de la despesa, doncs això no desvirtua l’actuació negligent de la 
interessada. 
  
De tot l’exposat cal concloure que la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en 
el Esplai, no va actuar de forma responsable, doncs es va presentar a una licitació 
quan ja tenia adjudicats altres cursos del SOC que suposaven una forta càrrega de 
feina, sense haver estudiat acuradament el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regien el contracte i sense haver fet de forma 
acurada els càlculs per a la presentació de la seva oferta econòmica, i no hem 
d’oblidar que l’essència de la culpa es troba en la falta de diligència i previsió que es 
suposa que ha de tenir una persona mitjanament responsable.  
 
Aquest és l’informe que emet el qui subscriu a Canet de Mar, en la data que figura al 
peu de la signatura.” 

 
De conformitat amb el que es disposa als arts. 18 i 19 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, així com a l’art. 61 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que reconeix la competència per declarar 
l’esmentada prohibició a l’òrgan de contractació en el present supòsit, i atès que 
aquesta Administració es troba dins del termini per dur a terme la formulació de 
declaració de prohibició de contractar en els termes previstos legalment, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la Fundació Pía Institut 
Pere Tarrés d’Educació en el Esplai en relació a la incoació d’un expedient per a la 
declaració de prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
base als motius exposat en l’informe núm. 12/2018 emès pel secretari de la 
Corporació, el contingut del qual s’ha transcrit a la part expositiva del present 
acord. 
 
SEGON.- Acordar la declaració de la prohibició per a contractar amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar de la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en el Esplai, 
proveïda del NIF XXXXX, amb motiu de la retirada injustificada de la seva 
proposició en l’expedient de licitació del servei de docència del curs de monitor/a 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, incoat per la Junta de Govern Local en sessió de data 1 de febrer de 2017, 
pel termini de 2 anys a comptar des de la inscripció de la prohibició al Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores. 
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TERCER.-  Tramitar la inscripció de la present prohibició de contractar al Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés 
d’Educació en el Esplai. 
 
6.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, 
S.A. PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER JOSEP 
MORA, XX  
  
Vista la instància presentada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. en data 10 de 
gener de 2018 (núm. de registre 171/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència 
per a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Josep Mora, 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’enginyer municipal de data 5 de març de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
 

INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACIÓ: GAS NATURAL SDG 

LOCALITZACIÓ: C/ Josep Mora,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 

Ref.:  (GDE12918010007) 
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rodat i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per 
possibles talls de carrer que puguin ser necessaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 

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

2,53€ (4% de 63,37€) 
19 Caldrà fer efectiu l’import de les taxes urbanístiques de 168,21€ (OF20) 
20 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 
21 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. 

22 1El 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. 

23 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 6 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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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 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Josep Mora, 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 dos euros amb cinquanta-tres cèntims d’euro 
(2,53€),  i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb 
vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A NEDGIA CATALUNYA, SDG, S.A. 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCOMESA DE GAS AL CARRER ANTONI 
GAUDÍ, XX  
  
Vista la instància presentada per Nedgia Catalunya SDG, S.A. en data 31 de gener 
de 2018 (núm. de registre 726/2018) mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Antoni Gaudí, 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’enginyer municipal de data 21 de febrer de 2018, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació:  
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INFORME DE: L'ENGINYERA MUNICIPAL 

ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCOMESA PARTICULAR 

CANALITZACIÓ: NEDGIA CATALUNYA, SDG, SA 

LOCALITZACIÓ: C/ Antoni Gaudi 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-
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plau "in situ", als efectes de no perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la 
inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a l'inici de les obres, sense la qual no es 
podran començar. 

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

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

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

17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres 
organismes oficials prèviament a l’execució de les obres. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres (ICIO) 
de 57,92€ (4% de 1448,00€) 

19 Caldrà fer efectiu l’import de les taxes urbanístiques de 168,21€ (OF20) 
20 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 
21 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. 

22 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. 

23 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. 
 
L’actuació es fer una rasa de 0,4 m. d’ample x 1,00 m.  de profunditat amb 21  m. 
de longitud total entre escomesa i rasa (17.7 m. de rasa i 5,15 m. de escoma) 
 
S'estima una ocupació de via pública de 23 m lineals durant 12 dies per l'execució de 
les obres, a part de la zona ocupada per la pròpia obra. 

 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent.  
 
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. 
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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 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., per 
a la instal.lació d’una escomesa de gas al carrer Antoni Gaudí, 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 cinquanta set euros amb noranta-dos cèntims 
d’euro (57,92€),  i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros 
amb vint-i-u cèntims d’euro (168,21 €). 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS ALS SRS. xxx I xxx, PER 
A LA CONSTRUCCIÓ  D’UNA PISCINA AL CARRER ANTONI GAUDÍ, XX. 
 
Vista la instància presentada pels Srs. xxx i xxx, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la construcción d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 9 de març de 2018, 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 la construcció 
d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 6.500,00 € (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, 
instal·lacions i obres és d’11.284,02 € 
 
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 i el projecte corresponent. 
 

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.  
 

4. Caldrà fer la liquidació complementaria corresponent a la fiança per residus de la 
construcció, d’acord amb el volum de terres necessari per a l’excavació: 
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Volum de terres: 7,02 x 2,97 x 1,50 = 31,28 m³   
Tones de terres previstes d’excavació: 31,28 m³ x 1,5 t/ m³ = 46,92 tones 
Fiança per residus de la construcció 11€/t: 11€ x 26,25 t = 516,12 € 
Liquidació complementaria: 516,12 € - 150 € = 366,12 € 
 

5. Caldrà fer la liquidació complementaria de l’Impost sobre construccions, d’acord 
amb el pressupost de referència, així com el dipòsit corresponent de la garantia 
pels valors urbanístics en risc. 
 
ICIO (4% PR) = 451,36 €  
Garantia pels valors urbanístics en risc (2% PR) = 225,68 €” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 02/03/2018 RE1464 pel senyor xxx, per a la construcció d’una piscina al carrer 
Antoni Gaudí, XX, 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 en data 02/03/2018 
s’ha efectuat una autoliquidació per import de 168,21 euros, 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 € 
 
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 tècnica municipal, de data 
09/01/2018, el pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 6.500,00 euros. En canvi 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, instal·lacions i 
obres és d’11.284,02 euros, per la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest 
concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

11.284,02 € 4%  451,36 € 
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Consta acreditat a l’expedient administratiu que, en data 02/03/2018, es va fer un 
ingrés per import de 260,00 euros i que, en data 19/03/2018, s’ha efectuat l’ingrés 
de l’import complementari, 191,36 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
ambdues han estat dipositades en data 02/03/2018, per import de 130,00 i 150,00 
euros, respectivament. No obstant, i d’acord amb els càlculs reflectits a l’informe 
tècnic de data 09/03/2018, els imports serien els següents: 
 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 225,68 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      46,92 t 516,12 € 

 
Consta acreditat que, en data 19/03/2018 s’ha efectuat el dipòsit per import de 
461,80 euros, per completar la fiança per residus de la construcció, però no ha estat 
completada la garantia per valors urbanístics en risc, per la qual cosa cal fer el 
dipòsit complementari per import de 95,68 euros. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la en 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”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
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 
09/03/2018, previ dipòsit de la quantitat esmentada 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. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors als Srs. xxx i xxx, per a la 
construcció d’una piscina al carrer Antoni Gaudí, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, 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 i el projecte corresponent. 

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.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents cinquanta-ún euros amb trenta-sis 
cèntims d’euro (451,36€) 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-cinc euros amb seixanta-vuit 
cèntims d’euro (225,68€) i la fiança de residus de construcció per import de cinc-
cents setze euros amb dotze cèntims d’euro (516,12€). 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 MENORS A LA MERCANTIL 
PERFORACIONS I BOMBES BARCELONA, SL, PER A LA PERFORACIÓ DE 
TERRENY PER A SONDEIG D’ENERGIA GEOTÈRMICA AL CARRER DANIEL 
MOLINA, XX 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Perforacions i Bombes Barcelona, 
SL, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres menors per a la perforació de 
terreny per a sondeig d’energia geotérmica al carrer Daniel Molina, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 12 de març de 2018, 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 fer una perforació 
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del terreny per a introduir una sonda captadora d’energia geotèrmica a la finca del 
carrer Daniel Molina, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 1.800,00 € (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 
amb les següents condicions: 
 
• Donat que l’edifici situat al carrer Daniel Molina, XX, es troba inclòs al catàleg 

del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el nivell de 
protecció de Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B 095, essent 
objecte de protecció: 

 
1. Conformació volumètrica i estructural de l’edificació principal. 
2. La façana principal, pel que fa a: 

- Composició en tres eixos verticals i geometria. 
- Posició dels sostres. 
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
- Llosa de balcó i baranes de ferro forjat. 
- Cornises i coronaments. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

 
les obres que es realitzin no podran alterar en cap cas la imatge i característiques 
arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del elements especialment 
relacionats a la fitxa del Catàleg.  
 
• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants existents.  

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 06/03/2018 RE1537 per la mercantil PERFORACIONS I BOMBES BARCELONA, 
SL per a la perforació de terreny per a sondeig d’energia geotèrmica al carrer Daniel 
Molina, XX, 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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, 
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com a BCIL (fitxa B095), essent-ne objecte de protecció els elements descrits a 
l’informe tècnic de data 12/03/2018.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte 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 de data 12/03/2018 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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que en data 07/03/2018 
s’ha efectuat una 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), i segons es fa 
constar a l’informe tècnic de data 12/03/2018, 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 d’aquest impost, per la qual cosa per al càlcul del 
pressupost de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en la mateixa data s’ha efectuat una autoliquidació 
provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost de referència 
de 1.800,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

1.800,00 € 4%  72,00 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord amb els càlculs següents: 
 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 60,00 € 
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(mínim 60 €) 
 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la 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”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 

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 
12/03/2018.” 

 
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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil PERFORACIONS I 
BOMBES BARCELONA, SL, per a la perforació de terreny per a sondeig d’energia 
geotèrmica al carrer Daniel Molina, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions: 
 

• Donat que l’edifici situat al carrer Daniel Molina, XX, es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de Bé amb protecció urbanística específica 
(BPUE), fitxa B 095, essent objecte de protecció: 

 
1. Conformació volumètrica i estructural de l’edificació principal. 
2. La façana principal, pel que fa a: 

- Composició en tres eixos verticals i geometria. 
- Posició dels sostres. 
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- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
- Llosa de balcó i baranes de ferro forjat. 
- Cornises i coronaments. 
- Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 

 
les obres que es realitzin no podran alterar en cap cas la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del 
elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  

 
• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 

existents.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de setanta-dos euros (72,00€) 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. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. xxx, PER A 
LA PAVIMENTACIÓ DE L’ENTRADA I LA VORERA DE LA FINCA SITUADA AL 
CARRER QUIRZE PLANET, XX 
 
Vista la instància presentada per la Sra. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la pavimentació de l’entrada i la vorera de la finca situada al 
carrer Quirze Planet, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 12 de març de 2018, 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 pavimentar 
l’entrada al garatge de l’immoble situat al carrer Quirze Planet, XX, així com la 
vorera restant fins a la cantonada del carrer Verge del Roser. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 8.070,00 € (IVA exclòs). En aquest 
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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, instal·lacions i obres és de 3.936,00 €. 
 
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 pavimentar l’entrada al garatge i la vorera, amb les següents 
condicions: 
 

• Donat que l’immoble situat al carrer Quirze Planet, XX, es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé amb protecció urbanística específica 
(BPUE), fitxa B 065, essent objecte de protecció: 
1. La implantació i la relació amb l’exterior. 
2. El llenguatge arquitectònic pel que fa a: 

- Ordenació volumètrica 
- Uniformitat i simplicitat formal, cromàtica i de materials. 
- Coberta plana. 
- Tipologia de tancaments practicables. 
- Absència d’ornamentació. 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del 
elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  

 
• Pel que fa a la pavimentació del tram de vorera, des de l’entrada al 

garatge principal i fins a la cantonada del carrer Verge del Roser, caldrà 
tenir en compte les següents consideracions: 

 
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. El model de panot a utilitzar serà el panot “flor” seguint la tipologia de 
la majoria de voreres del municipi. El gruix del panot serà en qualsevol 
cas de 4 cm. 

 
3. Caldrà dotar amb un bordó remuntable l’accés al garatge ubicat a la 

cantonada del carrer Quirze Planet amb Verge del Roser, eliminant la 
rampa que ocupa l’espai de vorera i unificant la rasant. Donat que la 
vorera on s’haurà d’actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les mides 
de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el bordó 
preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb 
panots. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda 
del gual d’accés. 
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4. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 12/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 07/03/2018 RE1567 per la senyora xxx per a la pavimentació de l’entrada i la 
vorera de la finca situada al carrer Quirze Planet, XX, 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, arran del requeriment municipal efectuat. 
 
En virtut del Decret núm. 181/2018, de 9 de febrer, de l’Alcaldia, s’ha incoat a la 
interessada un procediment de restauració de la legalitat urbanística alterada per 
haver efectuat obres sense disposar de la corresponent llicència.  
 
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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, 
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com a Bé amb protecció urbanística específica (BPUE), fitxa B 065, essent-ne objecte 
de protecció els elements descrits a l’informe tècnic de data 12/03/2018.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el que disposa 
l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 17. Normes de protecció per als “Béns amb Protecció urbanística 
específica” (BPUE) 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé amb protecció urbanística específica", 

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, 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 de data 12/03/2018 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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que en data 07/03/2018 
s’ha efectuat una 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 € 
 
No obstant, i atès l’obra ha estat iniciada sense disposar de la corresponent llicència, 
d’acord amb el que preveu la mateixa ordenança, la quantitat a abonar és la 
següent: 
 

Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 € 
 
Així, caldrà efectuar l’ingrés de la quantitat complementària, 133,60 €. 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i segons es fa 
constar a l’informe tècnic de data 12/03/2018, 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 d’aquest impost, per la qual cosa per al càlcul del 
pressupost de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 07/03/2018 s’ha efectuat una 
autoliquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost 
de referència de 8.070,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
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Pressupost Tipus  Total 

8.070,00 € 4%  322,80 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que han estat dipositades les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 161,40 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la 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”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
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 
12/03/2018, previ ingrés de la quantitat esmentada al punt Tercer 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. S’ha efectuat l’ingrés de la quantitat 
complementària de 133,60 euros en concepte de taxes en data 23 de març 
d’enguany. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. xxx, per a la pavimentació 
de l’entrada i la vorera de la finca situada al carrer Quirze Planet, XX, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
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• Donat que l’immoble situat al carrer Quirze Planet, XX, es troba inclòs al 

catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 
amb el nivell de protecció de  Bé amb protecció urbanística específica 
(BPUE), fitxa B 065, essent objecte de protecció: 
3. La implantació i la relació amb l’exterior. 
4. El llenguatge arquitectònic pel que fa a: 

- Ordenació volumètrica 
- Uniformitat i simplicitat formal, cromàtica i de materials. 
- Coberta plana. 
- Tipologia de tancaments practicables. 
- Absència d’ornamentació. 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici i no modificaran cap del 
elements especialment relacionats a la fitxa del Catàleg.  

 
• Pel que fa a la pavimentació del tram de vorera, des de l’entrada al 

garatge principal i fins a la cantonada del carrer Verge del Roser, caldrà 
tenir en compte les següents consideracions: 

 
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. El model de panot a utilitzar serà el panot “flor” seguint la tipologia de la 

majoria de voreres del municipi. El gruix del panot serà en qualsevol cas 
de 4 cm. 
 

3. Caldrà dotar amb un bordó remuntable l’accés al garatge ubicat a la 
cantonada del carrer Quirze Planet amb Verge del Roser, eliminant la 
rampa que ocupa l’espai de vorera i unificant la rasant. Donat que la 
vorera on s’haurà d’actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les mides de 
la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el bordó 
preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb panots. 
Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual 
d’accés. 
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4. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-cents vint-i-dos euros amb vuitanta cèntims 
d’euro (322,80€) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents-un euros 
amb vuitanta-un cèntims d’euro (301,81€), atès  que l’obra es va iniciar sense 
disposar de la corresponent llicència prèvia.  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de cent-seixanta-un euros amb quaranta cèntims 
d’euro (161,40€) 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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11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER A LA 
REPARACIÓ DE BALCONS AMB PLATAFORMA ELEVADORA A L’IMMOBLE 
SITUAT A L’AVINGUDA DOCTOR FLEMING, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reparació de balcons amb plataforma elevadora a 
l’immoble situat a l’av. Dr. Fleming, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 15 de març de 2018, 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 la reparació 
dels balcons de l’immoble situat a l’avinguda Doctor Fleming, XX, amb plataforma 
elevadora. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 980,00 € (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 balcons, 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.  
 

• Donat que es preveu l’ocupació de la via pública amb una plataforma 
elevadora, caldrà sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les taxes 
corresponent. 
 

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 19 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 15/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 13/03/2018 RE1676 pel senyor xxx, per a la reparació de balcons amb 
plataforma elevadora, a l’avinguda Doctor Fleming, 16, 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 
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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 en data 13/03/2018 
s’ha efectuat una 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), i segons es fa 
constar a l’informe tècnic de data 15/03/2018, 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 d’aquest impost, per la qual cosa per al càlcul del 
pressupost de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 13/03/2018 s’ha efectuat una 
autoliquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un pressupost 
de referència de 980,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

980,00 € 4%  39,20 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 13/03/2018 han estat dipositades les 
garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, d’acord amb 
els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 204,44 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      0,8 t 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat 
per escrit que no caldrà ocupar-la en 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”. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
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 
15/03/2018.” 

 



S/Amn 

 
29 

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 

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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a la reparació de 
balcons amb plataforma elevadora a l’immoble situat a l’Avinguda Dr. Fleming, 
XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions: 
 

• L’acabat dels balcons, 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.  
 

• Donat que es preveu l’ocupació de la via pública amb una plataforma 
elevadora, caldrà sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les taxes 
corresponent. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de trenta-nou euros amb vint cèntims d’euro 
(39,20€) 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 seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cinc-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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12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. xxx, PER A LA 
LEGALITZACIÓ D’OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I TANCA DE 
PARCEL.LA AL CARRER FRANCESC PARERA, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. xxx, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la legalització d’obres de moviment de terres i tanca de 
parcel.la al carrer Francesc Parera, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 20 de març de 2018, 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 legalitzar els 
treballs de moviments de terres i tancament de parcel.la realitzats a la ronda 
Francesc Parera, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 2.400,00 € (IVA exclòs). 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 a legalitzar els moviments de terres i la tanca realitzada a la Ronda 
Francesc Parera, XX.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 20 de març de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 20/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 19/03/2018 RE1810 pel senyor xxx per a la legalització dels moviments de 
terres i el tancament efectuats a la parcel·la situada a la Ronda Francesc Parera, XX, 
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, arran del requeriment municipal efectuat. 
 
En data 12 de gener d’enguany, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 28/2018, es va 
resoldre incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística alterada a 
l’interessat, en qualitat de propietari de la parcel·la situada a la Ronda Francesc 
Parera, XX, per haver efectuat moviments de terres i tancament de la parcel.la sense 
disposar de la corresponent llicència d’obres. 
 
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. 
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A l’informe tècnic de data 20/03/2018 es posa de manifest que les obres previstes 
s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent.  
 
Segon.- Pel que fa la taxa, no consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat 
l’autoliquidació 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”. 
  
Atès que l’obra ha estat iniciada sense disposar de la corresponent llicència, d’acord 
amb el que preveu la mateixa ordenança, la quantitat a abonar és la següent: 
 

Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i segons es fa 
constar a l’informe tècnic de data 20/03/2018, 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 d’aquest impost, per la qual cosa per al càlcul del 
pressupost de referència (PR) s’ha utilitzat el pressupost presentat amb la sol·licitud. 
 
Cal, doncs, efectuar la liquidació provisional d’aquest impost, del 4% del pressupost 
de referència, sobre un pressupost de referència de 2.400,00 euros, d’acord amb el 
càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 

2.400,00 € 4%  96,00 € 
 
Així mateix, cal efectuar el dipòsit de les garanties pels valors urbanístics en risc i per 
residus de la construcció, d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% pressupost 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”. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres 
menors sol·licitada, previ ingrés i dipòsit de les quantitats esmentades 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. 
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CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, 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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. xxx, per a la legalització 
d’obres de moviments de terres i tanca de parcel.la al C/Francesc Parera, XX, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de noranta-sis euros (96,00€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de tres-cents-un euro amb vuitanta-un cèntims d’euro 
(301,81€).  
 
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 cinc-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. 
 
13.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 12 al 18 DE MARÇ 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 330 AL 366) 
 

Num. Data Títol 

DE0330/2018 12/03/2018 Contractació Sra. xxx, com a TS, per interinitat 

DE0331/2018 12/03/2018 Desestimació petició Sra. xxx 

DE0332/2018 12/03/2018 Incoació expedient responsabilitat patrimonial xxx 

DE0333/2018 12/03/2018 Reconeixement premi natalitat xxx 

DE0334/2018 12/03/2018 Incoació expedient responsabilitat patrimonial xxx 

DE0335/2018 12/03/2018 SOL. TARGETA APARCAMENT DISCAPACITAT xxx 

DE0336/2018 13/03/2018 BAIXA ACTIVITAT RESTAURANT EL PARADOR 
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DE0337/2018 13/03/2018 Canvi de nom ninxol num.1754 

DE0338/2018 13/03/2018 Modificació contracte col·locació ascensor a l'escola Misericòrdia 

DE0339/2018 13/03/2018 Contractació Sra. xxx, com a TS per interinitat. 

DE0340/2018 13/03/2018 Nomenament interventora accidental 

DE0341/2018 13/03/2018 Avançament nòmina març sr. xxx 

DE0342/2018 13/03/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS – xxx 

DE0343/2018 13/03/2018 WTP - INCOACIÓ MANCA D'IDENTIFICACIÓ - 13/03/2018 

DE0344/2018 13/03/2018 Aprovació desplaments mes de febrer 2018 

DE0345/2018 13/03/2018 Canvi de nom ninxol num.2033 

DE0346/2018 13/03/2018 Acceptació renúncia nomenament interí Sra. xxx 

DE0347/2018 13/03/2018 Autorització depositar cendres al nínxol 242 – xxx 

DE0348/2018 13/03/2018 Aprovació IRPF febrer 2018 

DE0349/2018 13/03/2018 Lloguer i transport taules i cadires xxx 

DE0350/2018 13/03/2018 WTP - ACORD INCOACIÓ - 13/03/2018 

DE0351/2018 14/03/2018 R.R. - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 104432 

DE0352/2018 14/03/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/9 ADO FAVORABLE 

DE0353/2018 14/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-200410 

DE0354/2018 14/03/2018 PAGAMENTS 13-03-2018 

DE0355/2018 14/03/2018 Aplec al Santuari Misericòrdia i dinar a l'envelat Vil·la Flora 

DE0356/2018 14/03/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 105039 

DE0357/2018 14/03/2018 APROVACIO FACTURES F/2018/8 O FAVORABLE 

DE0358/2018 15/03/2018 Tornejos futbol Komm-Mit 

DE0359/2018 15/03/2018 EXP.CIVISME - pagament fraccioat - xxx 

DE0360/2018 15/03/2018 lloguer ninxol 

DE0361/2018 16/03/2018 RETORN IMPORTS OBRES NO EFECTUADES AL C/ABELL BAIX, XX 

DE0362/2018 16/03/2018 Autorització excedència xxx 

DE0363/2018 16/03/2018 APROVACIÓ PAGAMENTS 18/03/15 

DE0364/2018 16/03/2018 sol.targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat 

DE0365/2018 16/03/2018 lloguer ninxol 

DE0366/2018 16/03/2018 MARCS PRESSUPOSTARIS 

[_ANTILLA] 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola 
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El secretari      L’alcaldessa 
      
 


