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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

2 DE MAIG 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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 20.45 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 25.04.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Acceptació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 

treball del certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària de persones 
dependents en institucions socials FOAP2017 

5) Concessió llicència d’obres majors al senyor JPI, per a la reforma i ampliació 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Antoni, XX 

6) Concessió llicència d’obres majors a la senyora MLV, per a l’enderroc d’una part 
d’edificació i reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Mas Muní, 
XX 

7) Concessió llicència d’obres menors a SOREA, SAU, per a la reforma interior del 
local situat a la Riera d’en Misser, XX 

8) Concessió llicència d’obres menors al senyor VLG, per la reforma d’habitatge 
unifamiliar situat a la Riera Buscarons, XX 

9) Concessió llicència obres menors a la Sra. MPC, per habilitar una estança de 
l’habitatge unifamiliar situat al carrer Nou, XX com a aparcament, tot modificant 
la façana 

10) Donar compte de la relació de decrets del 16 al 22 d’abril de 2018 (números del 
476 al 517) 

11) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25.04.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 25 d’abril 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/18/2018 de data 2 de maig de 2018 per 
import de 997,02€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es 
contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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/18/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/18/2018 

 

data: 02-05-18 
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NÚM Benificiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 
 
aprovat 

069 C.J.B Habitatge-Lloguer 250,00€ El mateix xxxxxxxxxxx 

070 I.M.F 
Menjador Escolar 
Extraordinari  292,02€ SA Nutrición,Educació Dietética xxxxxx 

071 M.S.E Habitatge-Lloguer  325,00€ El mateix xxxxxxxxx 

 072 M.M.P Altres  130,00€ Escola Turó del Drac xxxxxxxxx 

Total  
 

 997,02€  
 
 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el 
termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una 
altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- ACCEPTACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DEL CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA DE PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS – FOAP 2017. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar mitjançant decret 1039/2017 de l’Alcaldia 
amb data 4 de setembre de 2017 va aprovar la sol·licitud de subvenció per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord 
amb l’Ordre TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en 
àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades 
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. (FOAP17). 
 
Atès que, mitjançant resolució de data 7 de novembre de 2017 la Generalitat de 
Catalunya ha publicat al Tauler electrònic de l’Administració a data 10 de novembre 
de 2017, l’atorgament a l’Ajuntament de Canet de Mar, d’una subvenció per un 
import total de 34.857,00 euros, a càrrec de la corresponent partida 
pressupostària, per a la realització dels següents mòduls formatius que configuren 
l’especialitat “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”: 
 
Atès que, mitjançant proposta d’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de 
novembre de 2017 es va prendre l’acord d’acceptar la subvenció per un import de 
34.857,00 euros per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees 
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. (FOAP17). 
  
Atès que a data 28 de desembre de 2017 es va iniciar l’acció formativa d’oferta en 
àrees prioritàries del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària de 
persones dependents en institucions socials que comprèn entre d’altres el mòdul de 
pràctiques professionals no laborals, amb una durada de 80 hores en el període del 
21 de maig al 11 de juny en horari de 8 a 13 hores. 
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Atès que les 
empreses Fundació Els Garrofers, Hirundo Rustica SL-CDM Residencial, Residencia 
Guillem Mas, Residencia Miramar de Canet, SL i Residencia Sant Marti –Fundació 
Privada Vella Terra, tenen l’interès a col·laborar en aquest curs, mitjançant la seva 
participació directa, oferint el seguiment i la valoració de les alumnes durant les 
pràctiques i l’ús de les seves instal·lacions i del material específic que permetran el 
bon desenvolupament del mòdul de les pràctiques professionals no laborals 
d’aquesta acció formativa.  
 
Atès que per instrumentalitzar la formació pràctica dels alumnes en centres de 
treball, s’ha de signar el conveni de col·laboració que es genera automàticament pel 
SOC mitjançant l’instrument oficial de gestió pel desenvolupament de les pràctiques 
dels alumnes qBID, el text del qual es transcriu literalment a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 
 
REUNITS 
 
PEL CENTRE DE FORMACIÓ(representant legal): 
 
Raó social:        NIF del Centre:  
El/La Sr/Sra:       DNI:  
 
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA: 
 
Raó social:     NIF empresa:  
El/La Sr/Sra:    Càrrec que ocupa:   DNI/NIE:  
Domicili:     Municipi/Localitat:   Codi Postal:  
Territori:    Telèfon:  
 
 
 
 
EXPOSEN: 
 
Les parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per subscriure el present 
conveni de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball, 
de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora vigent. Que la realització 
de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de 
l'alumne/a. Que actuant en l'exercici dels seus càrrecs respectius i en la representació 
que tenen, reconeixen recíprocament la capacitat per signar aquest conveni, s'obliguen 
a complir els acords d'aquest document. 
 
En conseqüència amb l'exposat, ambdues parts 
 
ACORDEN: 
 
Formalitzar aquest conveni segons les clàusules que hi ha al dors i les característiques 
que s'especifiquen a continuació: 
 
DADES DE L'ALUMNE/A I DE L'ACCIÓ FORMATIVA: 
 
Cognoms/Nom:    DNI/NIE:  
 
Certificat de professionalitat/altres especialitats formatives: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 
A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (SSCS0208) 
 
Durada total: 80.0 H 
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Codi acció formativa: 17/FOAP/362/0149544/003 
 
PERÍODE DEL CONVENI: des de 21/05/2018 fins a 11/06/2018 
 
Vacances en aquest periode: - 
 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge* 
 
Matí 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 00:00 a 
00:00 00:00 a 00:00 
 
Tarda 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 a 00:00 00:00 
a 00:00 00:00 a 00:00 
 
Cal custodiar un exemplar del conveni amb les signatures originals juntament amb el 
Pla d'activitats. 
 
Cal entregar una còpia del conveni a l'alumne/No és vàlid cap conveni amb esmenes. 
 
Les parts accepten les estipulacions i, en prova de conformitat, signen aquest conveni. 
 
Representant legal de l'empresa  Representant legal del centre  L’alumne 
Segell i signatura    Segell i signatura    
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CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte. 
 
Aquest conveni té per objecte articular la formació pràctica en centres de treball de 
l'alumne/a participant en l'acció formativa de Formació Professional per a l'Ocupació. 
 
SEGONA. Naturalesa jurídica de les pràctiques. 
 
La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en cap 
cas implica relació laboral entre l'alumnat i l'empresa. 
 
TERCERA. Compromisos que adquireixen les parts. 
 
Per part de l'entitat de formació: 
 
1. Designar un tutor o tutora entre personal docent que ha impartit els mòduls 
formatius del certificat de professionalitat, que conjuntament amb el tutor o tutora 
designat per l'empresa, estableixi i determini el pla d'activitats a desenvolupar per 
l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que eventualment es 
puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral i emeti 
l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació pràctica en el centre de 
treball. 
 
2. Garantir que el tutor o la tutora que han designat planifiqui i executi un calendari de 
seguiment de les pràctiques a efectes de verificar que aquestes s'estan realitzant 
correctament. Aquest seguiment inclourà, com a mínim, tres contactes: un a l'inici, un a 
partir del 50% d'execució i un i últim a la finalització del període de pràctiques. Es 
deixarà constància documental de cadascun dels contactes l'expedient de l'acció 
formativa. Com a mínim un dels contactes serà presencial. 
 
3. Contractar una pòlissa d'assegurança que contracti el centre de formació per a tota 
l'acció formativa també ha de cobrir les pràctiques. Concretament, l'assegurança ha de 
cobrir un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en 
cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament, per 
qualsevol mitjà, i durant la realització de pràctiques en empreses. 
 
4. Generar la documentació necessària per al seguiment i l'avaluació de les pràctiques 
en empresa d'acord amb els models normalitzats i les aplicacions informàtiques que 
determini el SOC. 
 
5. Lliurar una còpia del conveni signat a l'alumne/a juntament amb una còpia del 
programa de pràctiques que seguirà la persona participant, on ha constar el sistema de 
tutories que serà d'aplicació 
 
Per part de l'empresa: 
 
6. Designar un tutor o tutora entre el seu personal que conjuntament amb el tutor o 
tutora designat per l'entitat de formació, estableixi i determini el pla d'activitats a 
desenvolupar per l'alumne/a, supervisi el compliment, resolgui les incidències que 
eventualment es puguin produir, vetlli pel compliment de les normes de seguretat i 
salut laboral i emeti l'acta d'avaluació, un cop finalitzat el període de formació pràctica 
en el centre de treball. 
 
7. Lliurar una còpia d'aquest conveni signat al representant legal dels/de les 
treballadors/ores amb anterioritat a l' inici de les pràctiques. 
 
8. Lliurar a l'alumnat que finalitzi les pràctiques amb la qualificació d'apte/a, un 
certificat signat pel responsable de l'empresa i pel tutor/ a de l'empresa i del centre de 
formació. 
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Per part de l'alumnat: 
 
9. Complir els horaris i les normes fixades per l'empresa signant. 
 
10. Complimentar les dades de seguiment de les pràctiques així com les enquestes que 
es realitzin una vegada finalitzades les mateixes. 
 
QUARTA. Programació, horari i durada de les pràctiques. 
 
La programació de les pràctiques ha d'incloure els objectius d'aprenentatge, les 
activitats de referència i els criteris per avaluar-les i qualificar-les, d'acord amb allò 
previst en el reial decret que regula el certificat de professionalitat corresponent o el 
programa formatiu en el cas d'especialitats no conduents a l'obtenció d'un certificat de 
professionalitat. 
 
La durada diària de l'acció formativa incloses les pràctiques ha de ser com a màxim de 8 
hores diàries, en jornada de matí i/o tarda de dilluns a divendres, llevat d'excepcions 
degudament justificades, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat de formació i de 
l'empresa en què es realitzin les pràctiques. 
 
En cas d'alumnes menors de 18 anys no emancipats, les pràctiques no es realitzaran en 
horari nocturn ni comportaran tasques qualificades com a penoses, nocives o perilloses 
per l'autoritat laboral. 
 
Les pràctiques s'han de realitzar dins dels terminis que estableix la corresponent norma 
reguladora de les accions formatives. 
 
CINQUENA. Seguiment i control de les actuacions. 
 
Per tal de garantir l'execució correcta de les pràctiques, el seu contingut i 
desenvolupament pot ser en qualsevol moment objecte de valoració i supervisió per 
part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a través del personal que tingui assignat 
per aquesta tasca. 
 
SISENA. Vigència i pròrrogues 
 
Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques, indicat a 
l'anvers. 
 
En el cas que la normativa reguladora ho permeti, l'alumne/a pot sol·licitar al centre de 
formació l'ampliació de la durada de la formació pràctica més enllà de les hores en el 
mòdul del certificat de professionalitat. El centre, d'acord amb l'empresa i amb la 
conformitat de l'alumne/a, pot formalitzar una pròrroga al conveni de pràctiques en què 
se n'ampliï la durada, fins a un 30% de les hores previstes en el mòdul de pràctiques. Si 
s'inclou un compromís de contractació de l'alumne per part de l'empresa, l'ampliació pot 
arribar al 50%. 
 
Aquesta ampliació té la consideració de pràctiques de perfeccionament. L'ampliació del 
nombre d'hores de pràctiques en cap cas implicarà un increment de la subvenció 
atorgada. 
 
SETENA. Règim jurídic 
 
Aquest conveni es regeix per la normativa reguladora de les accions formatives de les 
quals derivin aquestes pràctiques i els seus fonaments jurídics. 
 
VUITENA. Protecció de dades de caràcter personal 
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Les parts fan 
constar, de manera expressa, que compliran la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal, concretament a adoptar i implementar les mesures de seguretat 
previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de  
 
dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), desplegada pel Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). Concretament, 
les parts signants establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per 
garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les 
actuacions que són objecte d'aquest Conveni. En especial, adoptaran les mesures 
adients per evitar l'alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades 
esmentades. 
 
NOVENA. Extinció 
 
Aquest conveni s'extingirà en els supòsits següents: 
 
a. Per acord mutu de les parts. 
b. Per finalització de les actuacions previstes. 
c. Quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en aquest 
conveni, amb acreditació prèvia de la part denunciant. 
d. Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista. 
e. Per l'expiració del temps de vigència. 
f. En cas de formalitzar un contracte de treball entre l'alumne en pràctiques i 
l'empresa, aquest alumne causarà baixa del mòdul de formació pràctica. 
 
DESENA. 
 
L'òrgan competent per resoldre els recursos en via administrativa que indiqui la 
convocatòria, resoldrà les qüestions litigioses sorgides de la interpretació o execució 
d'aquest conveni i, contra les seves resolucions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu. 
 
Les parts accepten les estipulacions i, en prova de conformitat, signen aquest conveni. 
 
Representant legal de l'empresa  Representant legal del centre  L'alumne 
Segell i signatura    Segell i signatura   Signatura 

 
Vist tot l’exposat anteriorment, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Començ, Consum i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura dels convenis de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball per a la realització del mòdul de pràctiques 
professionals no laborals dins el marc FOAP 2017, segons el següent detall: 
 
ENTITATS COL·LABORADORES 
 
Fundació Privada Residència Guillem Mas    NIF- xxxxxxx 
 

Alumnes: 
xxxxxxxxx ANC 
xxxxxxxxx ADHM 
xxxxxxxxx JSG 
 

Fundació Privada Els Garrofers     NIF- xxxxxxx 
 

Alumnes: 
xxxxxxxx MCCV 
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xxxxxxxx
 RAR 
xxxxxxxx MNQ 
xxxxxxxx RV 

 
Hirundo Rústica, S.L. – CDM Residencial    NIF- xxxxxx 

 
Alumnes: 
xxxxxxxxx SGP 

 
Residència Miramar de Canet, S.L.     NIF- xxxxxxx 
 

Alumnes: 
xxxxxxxx AN 
xxxxxxxx EAC 
xxxxxxxx JRS 

 
Residència Sant Martí - Fundació Privada Vella Terra  NIF- xxxxxxx 
 

Alumnes: 
xxxxxxx GSO 
xxxxxxx CPM 

 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la 
subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns. 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. JPI, PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
AL CARRER SANT ANTONI, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JPI, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Sant Antoni, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 20 d’abril d’enguany, el contingut 
del qual és: 

 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta justificació de que el pati resultant després de l’ampliació és de 
3,37 m de profunditat i justificació del decret d’habitabilitat respecte l’espai destinat a 
sala-menjador-cuina evitant estrangulacions en planta inferior a un metre i seixanta 
centímetres. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 
4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries 
de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 2 “ordenacions en banda”, subzona 2a 
“ordenacions amb pati”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015, es 
constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de llicències, doncs les 
noves determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic. El POUM qualifica 



Ref: S/iu  

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 

l’edificació 
dins la subzona R3a corresponent a “residencial, zona d’illa tancada, subzona parcel·la 
petita”. 

 
El projecte presentat acompleix la normativa urbanística d’aplicació, tenint en compte 
que s’acull a la flexibilitat regulada a l’art. 6 del decret 141/2012 d’habitabilitat en 
relació a l’obligació de disposar d’un bany adaptat atenent als principis de no-
empitjorament, proporcionalitat i no-intervenció, conseqüentment, amb les 
modificacions aportades en  
 
quant a l’espai destinat a sala-menjador-cuina s’informa favorablement a la concessió 
de llicència d’obres majors. 

 
Tant mateix, s’informa que no es constata que s’hagi realitzat les liquidacions 
complementaries corresponents per poder realitzar el tràmit de la llicència. 
 
Tot el que s’informa als efectes oportuns. “ 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 20 d’abril 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 23/02/2018 RE1292, 29/03/2018 RE2073 i 17/04/2018 RE2424 
pel senyor JPI per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Antoni, XX, de Canet 
de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Francesc 
Bassas i Alsina (amb visat col·legial 2018001073, de 16/02/2018), 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 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 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. 
 
En data 20/04/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat. 
 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la 
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comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1, la quantitat a ingressar 
és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2  Superfície  Import 
 Mínim: 333,96 €   

Ampliació 2,51 €/m2  19,73 m2 49,52 € 
Reforma 1,67 €/m2 89,66 m2  149,73 € 
   199,25 € 
   333,96 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés següent: 
 
 Data: 22/02/2018 (Autoliquidació) 333,96 € 
 
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 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Si bé el pressupost presentat per l’interessat amb la sol·licitud de llicència puja 
33.796,38 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
12/03/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 52.746,42 euros, per la 
qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
52.746,42 € 4%  2.109,86 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat els ingressos següents en concepte 
d’ICIO: 
 
 Data: 22/02/2018 (Autoliquidació) ............................................. 1.351,86 € 
 Data: 28/03/2018 (Liquidació complementària)  ............................ 758,00 € 
 TOTAL .................................................................................... 2.109,86 € 
 
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 1.054,93 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat els dipòsits següents: 
 
 Data: 22/02/2018  ..................................................................... 675,93 € 
 Data: 28/03/2018 ...................................................................... 379,00 € 
 TOTAL .................................................................................... 1.054,93 € 
 

Concepte Tipus Total 

Residus de la construcció 11€/tona (mínim 150 €) 15,6t 171,60 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat el dipòsit corresponent: 
 
 Data: 22/02/2018  ..................................................................... 171,60 € 
 
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. 
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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, el dia de la data de la signatura electrònica, 
s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
 
 
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 
delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. JPI, per a la reforma i ampliació 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Antoni, XX, d’acord al projecte 
redactat per l’arquitecte Francesc Bassas i Alsina, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat. Amb les condicions següents: 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil cent-nou euros amb vuitanta-sis cèntims 
d’euro (2.109,86€) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents trenta-tres 
euros amb noranta-sis cèntims d’euro (333,96€). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors 
urbanístics en risc per import de mil cinquanta-quatre euros amb noranta-tres 
cèntims d’euro (1.054,93€). 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 
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en l’article 
219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. MLV, PER A 
L’ENDERROC D’UNA PART D’EDIFICACIÓ I REFORMA D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER MAS MUNÍ, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MLV, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres majors per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Mas Muní, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 5 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 d’un projecte bàsic per a l’enderroc d’una part d’edificació 
afectada per alineació de vial i la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Mas Muní núm. XX de Canet de Mar. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC núm. 
4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes subsidiàries 
de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té el seu 
aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1a “carrers tradicionals”. Consultat, per 
altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de 
l’Ajuntament de data 19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a 
l’àmbit sotmès a suspensió de llicències, doncs les noves determinacions no comporten 
un canvi en el règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R2a 
corresponent a “residencial, carrers tradicionals”. 

 
El projecte adapta l’alineació de façana a la normativa, però a volumetria existent 
sobrepassa sensiblement la profunditat màxima edificable de 14m, pel que es tracta 
d’un volum disconforme d’acord amb l’art. 108 del TRLU. Les obres a realitzar es limiten 
a les autoritzables en aquestes construccions, d’acord amb les condicions bàsiques del 
planejament urbanístic vigent. Conseqüentment, el projecte acompleix els paràmetres 
urbanístics d’aplicació i s’informa favorablement a l’atorgament de llicència. Tant 
mateix, és necessari tenir en compte els següents punts: 

 
1. La cambra higiènica ha de tenir ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un 

conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. 
2. L’acabat de façana, seguint l’ordenança municipal, ha de ser de color blanc o terrós 

clar. 
3. Abans de l’inici de les obres serà necessari aportar l’assumeix d’un tècnic 

competent visat pel col·legi corresponent. 
4. També serà necessari aportar un projecte executiu realitzat per un tècnic 

competent, visat o amb el document de certificació col·legial adequat, que haurà de 
ser revisat pels serveis tècnics municipals abans de l’inici del es obres. 

  
Per altra banda, a petició d’intervenció, s’informa que el pressupost de referència aplicat 
per a la base del càlcul de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és el del 
projecte executiu visat corresponent a 20.271,54€. Realitzat el següent càlcul segons 
els mòduls de l’annex de l’ordenança fiscal de l’exercici 2017: 

 
 

SUP / VOLUM Mb Ct Cu Mr Pr (€) 

112,74 m2 
Reforma 482 

Reformes de poca 
entitat que no 
afectin elements 
estructurals ni 
instal·lacions 

0,3 
Habitatges 
entre 150 m² i 
100 m². 

1,6 

231,36 26.083,53 
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78 m3 
(volum) 

Enderroc 
482 

Edifici entre 
mitgeres 
(1/2 façanes) 

0,2 
Altures de 
menys de 10 
metres 

0,1 
9,64 184.509,60 

TOTAL 26.832,75 
 
S’informa que el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada 
és el major, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels mòduls de l’ordenança de 
26.832,75 €.” 

  
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 24 de gener d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 

“Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 30/06/2017 
RE4260, 28/08/2017 RE5322 i 01/11/2017, per la senyora MLV, per tal d’obtenir 
llicència municipal d’obres majors per a l’enderroc d’una part d’edificació i reforma 
d’habitatge  
 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Mas Muní, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic redactat per l’arquitecta Anna Julià Micola, 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, arran de la incoació d’un procediment de restauració de la 
legalitat urbanística (Decret núm. 479/2017, de 27 d’abril, de l’Alcaldia) i el conseqüent 
requeriment de legalització de les obres efectuades sense 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 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. 
 
En data 05/10/2017 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte bàsic 
presentat, fent especial esment al fet que la volumetria existent a la parcel·la 
sobrepassa sensiblement la profunditat màxima edificable i que les obres que es 
proposen es limiten a les autoritzables en les construccions que es trobin en situació de 
volum disconforme, d’acord amb el que disposa l’article 108 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). 
 
També 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: 
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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, s’ha comprovat a l’expedient administratiu que la sol·licitant en va efectuar 
l’ingrés en data 16/08/2017, 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  2,79 m2  9,32 € 

Reforma 1,67 €/m2 38,15 m2 63,71 € 

 Mínim: 333,96 €   

   73,03 € 

  TOTAL 333,96 € 
 
No obstant, i atès que la sol·licitud de llicència s’ha presentat un cop requerida la 
interessada per haver iniciat obres sense disposar del corresponent permís municipal, la 
liquidació que caldria haver fet, d’acord amb el que s’estableix a la mateixa ordenança, 
és la que resulta del càlcul següent: 
 

 Preu per m2  Superfície  Import 

Obra nova 6,18 €/m2  2,79 m2  17,24 € 

Reforma 3,09 €/m2 38,15 m2 117,88 € 

 Mínim: 617,83 €   

   135,12 € 

  TOTAL 617,83 € 
 
Caldrà, doncs efectuar l’ingrés de la diferència, 283,87 €. 
 
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 05/10/2017, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 26.832,75 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
26.832,75 € 4%  1.073,31 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 16/08/2017 es va practicar una 
autoliquidació provisional per import de 810,86 euros, corresponents a un pressupost 
declarat de 20.271,54 euros, i que en data 25/10/201 es va efectuar l’ingrés de la 
diferència, 262,45 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
són les que resulten dels càlculs següents: 
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Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% pressupost 536,66 € 
   
Residus de la construcció 11€/tona  259,92 € 

 
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 
poguessin resultar afectats per l’obra (405,43 €), i vist el pressupost de referència, 
aquesta resulta insuficient per la qual cosa caldrà dipositar l’import complementari, 
131,23 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, prèvia liquidació i dipòsit de les quantitats esmentada al punt TERCER del 
present informe. 
 
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.” 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 6 d’abril d’enguany, el contingut del 
qual és: 
 

Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta projecte executiu i assumeix d’obra visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya per a l’enderroc d’una part d’edificació afectada per alineació 
de vial i la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Mas Muní 
núm. XX de Canet de Mar. 
 
El projecte executiu s’adapta al bàsic presentat i incorpora la ventilació mecànica de la 
cambra higiènica, tant mateix, es recorda que l’acabat de façana, seguint l’ordenança 
municipal, ha de ser de color blanc o terrós clar. Conseqüentment, s’informa 
favorablement a la concessió de la llicència sol·licitada.” 
 

 
Consta a l’expedient que s’ha procedit a liquidar els imports complementaris 
esmentats a l’informe jurídic, en data 7/02/2018. 
 
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. 
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VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’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 la Sra. MLV, per a l’enderroc d’una part 
d’edificació i reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Mas Muní, XX, 
d’acord al projecte redactat per l’arquitecta Anna M. Julià i Micola, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. Amb les condicions següents: 
 

- L’acabat de façana haurà de ser de color blanc o terrós clar. 
 
 
 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil setanta-tres euros amb trenta-un cèntims 
d’euro (1.073,31 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de sis-cents disset euros 
amb vuitanta-tres cèntims d’euro (617,83€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels valors 
urbanístics en risc per import de cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-sis 
cèntims d’euro (536,66€) i fiança de residus de construcció per import de dos-cents 
cinquanta-nou euros amb noranta-dos cèntims d’euro (259,92€). 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. 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A SOREA SAU, PER A LA 
REFORMA INTERIOR DEL LOCAL SITUAT A LA RIERA D’EN MISSER, XX 
 
Vista la instància presentada per la mercantil SOREA SAU, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la reforma interior del local situat a la riera 
d’en Misser, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 9 d’abril 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 reforma interior de 
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la nau situada 
a la Riera d’en Misser, XX, per a destinar-la a taller de fontaneria amb magatzem i 
oficines. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 15.500,00 € (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 de 15.498,00 € 
 
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 amb les 
següents condicions: 
 
• No es tocarà cap element estructural. 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
• Donat que les obres que es volen executar van encaminades a desenvolupar una 

activitat sotmesa a la regulació administrativa de les activitats, un cop finalitzades 
les obres caldrà fer la pertinent comunicació.  

 
 
 
En aquest sentit, d’acord amb les indicacions de l’enginyer municipal, caldrà tenir en 
compte els següents punts en relació als requisits de l’activitat: 
 
1. S’haurà d’aportar legalització elèctrica. 
2. S’haurà de complir amb el REAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, amb el RD 

517/2017 i el nou RIPCI, de forma que caldrà: 
- Especificar si ha mur tallafoc, tipus de coberta i estructura. 
- Al ser nau tipus A horitzontal i mes gran de 300m2, serà necessari: 

• Instal·lar Boca d’incendi. 
• Hidrant exterior en funció del risc. 
• Detecció automàtica d’incendis” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 10 d’abril de 2018, el contingut del qual és: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09/04/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en data 
20/03/2018 RE1832 pel senyor Francisco Barrabes Bayascas, actuant en nom i 
representació de la mercantil SOREA, SAU, per a la reforma interior del local situat a la 
Riera d’en Misser, 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.- A l’informe tècnic de data 09/04/2018 es posa de manifest que les obres 
previstes s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent i s’informa 
favorablement, 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, consta acreditat a 
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l’expedient 
que en data 16/03/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord 
amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 09/04/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
15.498,00 euros per la qual cosa, per al càlcul de l’import a liquidar per aquest 
concepte s’ha utilitzat el pressupost presentat per la sol·licitant: 
 
Pressupost Tipus  Total 
15.500,00 € 4%  620,00 € 
 
 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 09/04/2018 s’ha efectuat l’autoliquidació per 
aquest import. 
 
A l’escrit de sol·licitud de llicència s’hi formula la petició que s’apliqui una excepció al 
pagament de taxes perquè l’empresa SOREA, SAU és la concessionària del servei 
municipal d’aigües. 
 
Cal dir al respecte que l’article 7.1 de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa 
per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, 
estableix que no es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

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

2% PEM 310,00 € 

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

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica s’informa 
favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les 
condicions esmentades a l’informe tècnic de data 09/04/2018. 
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Així mateix, amb l’acord de concessió de llicència que, si s’escau, s’acabi adoptant 
caldrà denegar la petició d’exempció de taxa efectuada per la sol·licitant.” 

 
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 SOREA SAU, per a la 
reforma interior de la nau situada a la Riera de’n Misser, XX, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• No es tocarà cap element estructural. 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
• Donat que les obres que es volen executar van encaminades a desenvolupar 

una activitat sotmesa a la regulació administrativa de les activitats, un cop 
finalitzades les obres caldrà fer la pertinent comunicació.  
 
En aquest sentit, d’acord amb les indicacions de l’enginyer municipal, caldrà 
tenir en compte els següents punts en relació als requisits de l’activitat: 

 
1. S’haurà d’aportar legalització elèctrica. 
2. S’haurà de complir amb el REAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, 

amb el RD 517/2017 i el nou RIPCI, de forma que caldrà: 
- Especificar si ha mur tallafoc, tipus de coberta i estructura. 
- Al ser nau tipus A horitzontal i mes gran de 300m2, serà necessari: 

• Instal·lar Boca d’incendi. 
• Hidrant exterior en funció del risc. 
• Detecció automàtica d’incendis” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis-cents vint euros (620,00€) 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 tres-cents deu euros (310€) 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. 
 



Ref: S/iu  

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 

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. 
 
CINQUÈ.- Denegar la petició d’exempció de taxa efectuada per la sol.licitant. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. VLG PER A LA 
REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT A LA RIERA BUSCARONS, XX 
 
Vista la instància presentada pel Sr. VLG, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reforma interior de l’habitatge unifamiliar situat a la Riera 
Buscarons, XX. 
  
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 9 d’abril 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 reforma de 
l’habitatge unifamiliar situat a la Riera Buscarons, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 48.584,90 € (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 de 69.706,56 € 
 
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 exteriors de les façanes 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 aquest concepte de forma específica a l’assumeix del tècnic. 

• 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.” 

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

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09/04/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma de 
l’habitatge unifamiliar situat a la Riera Buscarons, XX, sol·licitada pel senyor VLG, 
s’emet el següent 
 

INFORME 
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Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa 
l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, consta acreditat a 
l’expedient que en data 03/04/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
- Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 09/04/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
69.706,56 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que 
resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

69.706,56 € 4% 2.788,26 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 1.943,40 euros, corresponents a un pressupost declarat de 
48.584,90 euros i que, en data 16/04/2018, s’ha efectuat l’ingrés bancari 
complementari, per import de 844,86 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 1.394,13 € 

   Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 18,05t 198,55 € 

 
Pel que la fa la garantia de la correcta reposició dels béns municipals, en data 
03/04/2018, el sol·licitant de la llicència en va efectuar el dipòsit, per import de 971,70 
euros, segons un pressupost declarat de 48.584,90 euros. En data 16/04/2018, s’ha 
efectuat el dipòsit complementari, per import de 422,43 euros. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració conforme no caldrà ocupar la 
via pública en el transcurs de les obres. 
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Tercer.- La 
competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, si bé fou 
delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 743/2015, de data 19 de 
juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de 
concessió es faci constar el següent: 
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 743/2015, 
de data 19 de juny de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 

En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb 
les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 09/04/2018.” 

 
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 al Sr. VLG, per a la reforma de 
l’habitatge unifamiliar situat a la Riera Buscarons, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• L’acabat dels paraments exteriors de les façanes 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 aquest concepte de forma específica a l’assumeix 
del tècnic. 

• 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.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil set-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-sis 
cèntims d’euro (2.788,26€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent-seixanta-
vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
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TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de mil tres-cents noranta-quatre euros amb tretze 
cèntims d’euro (1.394,13€) i la fiança de residus de construcció per import de cent 
noranta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (198,55€). 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 SRA. MPC, PER 
HABILITAR UNA ESTANÇA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL 
CARRER NOU, XX COM A APARCAMENT, TOT MODIFICANT LA FAÇANA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MPC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per habilitar una estança de l’habitatge unifamiliar situat al carrer 
Nou, XX com a aparcament, tot modificant la façana. 
  
 
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 10 d’abril 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 habilitar una estança 
de l’habitatge unifamiliar situat al carrer nou, XX, com a aparcament, tot modificant la 
façana. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 6.014,41 € (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 de 11.158,56 € 
 
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: 
 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 

caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix del tècnic. 
• Tal i com ja es preveu al projecte tècnic presentat, serà necessari garantir la 

ventilació natural de l’aparcament amb obertures que tinguin com mínim una 
superfície equivalent al 5% de la superfície construïda de l’aparcament. 

• 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.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 17 d’abril de 2018, el contingut del qual és: 
 



Ref: S/iu  

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 

“Atès que 
l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 10/04/2018, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a habilitar una estança de 
l’habitatge situat al carrer Nou, XX, com a aparcament, sol·licitada per la senyora MPC, 
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, consta acreditat a 
l’expedient que en data 06/04/2018 s’ha efectuat la liquidació per import de 168,21 
euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
- Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 10/04/2018, el pressupost de referència (PR) 
que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total de 
11.158,56 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte és el que 
resulta del càlcul següent: 

 
Pressupost Tipus  Total 

11.158,56 € 4%  446,34 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 240,58 euros, corresponents a un pressupost declarat de 
6.014,41 euros i que, en data 11/04/2018, s’ha efectuat l’ingrés bancari 
complementari, per import de 205,76 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els càlculs 
següents: 
 

Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 223,16 € 

   Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

Pel que la fa la garantia de la correcta reposició dels béns municipals, en data 
06/04/2018, la sol·licitant de la llicència en va efectuar el dipòsit, per impost de 120,28 
euros, segons un pressupost declarat de 6.014,41 euros. En data 11/04/2018, s’ha 
efectuat el dipòsit complementari, per import de 102,88 euros. 
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Consta acreditat a l’expedient que s’ha signat la declaració conforme no caldrà ocupar la 
via pública 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 el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb 
les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 10/04/2018.” 

 
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 Sra. MPC, per a habilitar una 
estança de l’habitatge situat al carrer Nou, XX, com a aparcament, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incloure aquest concepte de forma específica a l’assumeix 
del tècnic. 

• Tal i com ja es preveu al projecte tècnic presentat, serà necessari garantir la 
ventilació natural de l’aparcament amb obertures que tinguin com mínim 
una superfície equivalent al 5% de la superfície construïda de l’aparcament. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents quaranta-sis euros amb trenta-quatre 
cèntims d’euro (446,34€) 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-tres euros amb setze cèntims 
d’euro (223,16€) i la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta 
euros (150,00€). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia 
sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
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QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació, ho 
haurà de comunicar prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint 
en cas contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 16 AL 22 D’ABRIL 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 476 AL 517) 
 

Núm. Data Títol 

DE0476/2018 16/04/2018 Decret anul.lació convocatòria Mesa de Contractació. 

DE0477/2018 16/04/2018 TRE 003/2018 relació de pagaments 

DE0478/2018 17/04/2018 Reconeixement de trienni al Sr. MMG 

DE0479/2018 17/04/2018 Reconeixement antiguitat Sra. NCM 

DE0480/2018 17/04/2018 Liquidació provisional despeses reparació 
aparcament públic Riera Gavarra, 4-14 

DE0481/2018 17/04/2018 Anul.lació baixa d'ofici - NO ENCSARP - FV 

DE0482/2018 17/04/2018 Desestimació recurs Col·legi Terapeutes 
Ocupacionals 

DE0483/2018 17/04/2018 Anul.lació baixa d'ofici - VLV 

DE0484/2018 17/04/2018 Reconeixement antiguitat Sr. JMC 

DE0485/2018 17/04/2018 Sol·licitud tarjeta d’aparcament individual per a 
persones amb discapacitat Sr. RSM 

DE0486/2018 17/04/2018 Aprovació factures F/2018/18 ADO i F/2018/19 O 

DE0487/2018 17/04/2018 Denegació instal·lació via pública caravana Sr. NJL 

DE0488/2018 17/04/2018 Nomenament secretària accidental 

DE0489/2018 17/04/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici - NO ENCSARP - PMP 

DE0490/2018 17/04/2018 Aprovació relació AD Q/2018/2 

DE0491/2018 17/04/2018 Reconeixement antiguitat Sr. JMM 

DE0492/2018 17/04/2018 Autoritzacio venda de productes pirotècnics 

DE0493/2018 17/04/2018 Condicionants atorgament terrassa Punt de Trobada 

DE0494/2018 18/04/2018 XX Marxa Popular de Canet – JV 

DE0495/2018 18/04/2018 10è aniversari escola Turó del Drac – MR 

DE0496/2018 18/04/2018 Aprovacio relació AD Q/2018/3 

DE0497/2018 18/04/2018 Contractació obres restauració vitralls modernistes a 
la façana de l'Ajuntament 

DE0498/2018 18/04/2018 Contractació servei Concerts festival Esencials 

DE0499/2018 18/04/2018 Denegació ocupació via pública Sr. MC 
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DE0500/2018 18/04/2018 Contractació subministrament banderoles Campanya 
Fira Modernista 

DE0501/2018 18/04/2018 Aprovació desplaçaments mes de març 2018 

DE0502/2018 18/04/2018 Contractació servei lloguer trens turístics Fira Mercat 
Modernista 

DE0503/2018 18/04/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit 18-
201572 

DE0504/2018 18/04/2018 Contractació servei Actuació "Pirat's Sound Sistema" 
a barraques 

DE0505/2018 18/04/2018 Anul.lació Baixa d'Ofici - ENCSARP GAL 

DE0506/2018 18/04/2018 Aprovació IRPF març 2018 

DE0507/2018 18/04/2018 Aprovació liquidació IVA 1r. Trimestre 2018 

DE0508/2018 18/04/2018 Contractació subministrament Diari Fira Mercat 
Modernista 

DE0509/2018 18/04/2018 Anul.lació baixa d'ofici - NO ENCSARP - JSM 

DE0510/2018 18/04/2018 Compareixença RO 115/2018 F 

DE0511/2018 18/04/2018 Imposició sanció infracció lleu guingueta 5 

DE0512/2018 19/04/2018 Modificació del pressupost per generació d’ingressos 
08/2018 

DE0513/2018 19/04/2018 Concessió obres majors Hotel Rocatel, Av. Maresme, 
1 

DE0514/2018 20/04/2018 Aprovació factures F/2018/21 fase O 

DE0515/2018 20/04/2018 Contractació obres col·locació vidres Escola 
Misericòrdia 

DE0516/2018 20/04/2018 Contractació redacció projecte per la rehabilitació i 
reforç coberta i forjat dels sostre Sala Plens 

DE0517/2018 20/04/2018 Aprovació factures F/2018/22 fase ADO favorable 

 
11.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
11.1.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIO D’ACCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI – 
LINIA DE SUPORT 6 “MERCATS” PER L’ANY 2018 
 
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 
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finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i 
recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que l’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes 
complementaris.  
 
Atès que la Línia de suport 6 de l’esmentat programa complementari esta destinada 
als “Mercats”, en el marc de la qual es financen les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment de mercats municipals i de mercats de venda no sedentària. 
 
Atès que mitjançant Decret 1452/2017 de 5 de desembre de 2017 de l’Alcaldia 
l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la sol•licitud d’ajuts per portar a terme 
actuacions de rehabilitació i millora a la Plaça Mercat dins la línia 6 del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals de la Diputació de 
Barcelona: pels anys 2018 i 2019. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb data 12 
d’abril de 2018 la resolució d’ajusts econòmics atorgats en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019. 
 
Atès que en data 20 d’abril de 2018 hem rebut la comunicació de l’aprovació, per 
part de la Gerència de Serveis de Comerç, de la concessió d’un ajut per portar a 
terme l’actuació “Millora estructural del Mercat Municipal de Canet de Mar”, dins la 
línia de suport 6 “Mercats” per l’any 2018, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat dins la línia 6 del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals de la Diputació de Barcelona per l’any 2018 
per un import de 100.000,-€, codificació 18/X/251044 per portar a terme l’actuació 
“Millora estructural del Mercat Municipal de Canet de Mar” 
 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2018. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
12.- 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 20.45 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola 
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El secretari      L’alcaldessa 
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