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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 3 D’OCTUBRE 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: 17.20 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa acctal. 

 
HI ASSISTEIXEN 

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

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 

Govern Local de data 26.09.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Acceptació ajut de la Diputació de Barcelona a través del programa 

complementari de suport al desenvolupament local, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 

5) Concessió llicència d’obres majors al senyor RVT, per a la reforma interior 
de l’habitatge situat al carrer Clausell, XX 

6) Concessió llicència d’obres majors al senyor JAB, per a la reforma 
d’habitatge unifamiliar al carrer Creueta, XX 

7) Atorgament llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SL, per a la 
instal·lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per ampliació de potència a 
la Riera Sant Domènec, XX 

8) Donar compte de la relació de decrets del 17 al 23 de setembre de 2018 
(números del 1272 al 1296) 

9) 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 26.09.18 
 
El regidor Sr. Masvidal sol.licita la incorporació d’una esmena a l’acta de la Junta 
de Govern Local de data 26 de setembre de 2018, en relació al punt 4, un cop 
incorporada, 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/40/2018 de data 03 d’octubre de 2018 
per import de  1.930,52 € 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/40/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/40/2018 data: 03-10-18 

NÚ
M Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

198 F.M.G    Odonto/oftalmo/pròtesi 120,00€ El mateix                               
199 A.C.F    Habitatge/lloguer 300,00€ El mateix                               

200 RA.DM.C    Subministraments/llum 133,06€ 
Endesa Energia SA                  
A81948077 

201 A.L.L    Extraescolars/colonies 171,00€ 
AMPA Misericòrdia                   
G62823323 

202 A.Z    Material escolar/llibres 458,71€ El mateix                               

203 C.G.A Subministraments/aigua 52,99€ 
SOREA                                   
A08146367 

204 A.K     Subministraments/llum 88,21€ 
Iberdrola Clientes SAU            
A95758389 

205 N.EA.EM Material escolar/llibres 443,75 Llibreria Can Gelabert             
206 Y.T.N Material escolar/llibres 62,80€ Llibreria Traços                       

207 M.M.M Extraescolars/colònies 100,00€ 
CEIP Turó del Drac                  
S0800447E 

 
TOTAL 
 

 
 

  1.930,52 € 
  

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 DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL, EN EL 
MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. 
 
Atès que en BOPB del 18 de juny de 2018 ha estat publicat l’anunci d’aprovació 
per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de 
juny de 208, del Programa complementari de suport integral al desenvolupament 
local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu règim 
regulador. 
 
Atès que aquest Programa complementari s’orienta al finançament d’inversions 
necessàries per a donar cobertura a la prestació integral i adequada dels serveis 
públics, i molt especialment els que tenen la consideració de mínims, d’acord amb 
els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i 67 del 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, tals com l’enllumenat públic, cementiris, recollida de 
residus, neteja viària, subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, 
accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, i, en funció de la 
població de l’ens, parc públic, biblioteca pública, mercat, tractament de residus, 
instal·lacions esportives d’ús públic o medi ambient urbà. 
 
Atès que, en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts 
a concedir als ens locals, essent l’ajut concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar 
d’un total de cent vuitanta-vuit mil quatre-cents vint-i-sis euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (188.426,88 €). 
 
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’article 14.1 del règim regulador són 
elegibles les despeses de Capítol 6 de l’ens destinatari o de l’executor, d’acord 
amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels 
pressupostos dels ens locals, derivades de la realització d’inversions en 
equipaments, infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de 
manteniment, reparació i conservació, que siguin vertebradores del territori. 
 
Vist el que disposa l’article 12.1 del règim regulador, segons el qual l’ens 
destinatari disposa fins al 30 de novembre de 2018 per a presentar l’acceptació 
expressa de l’ajut, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat que 
s’estableix s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. 
Cas de no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament 
però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut per import de cent vuitanta-vuit mil quatre-cents vint-i-
sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (188.426,88 €) concedit per la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, a través del Programa complementari 
de suport al desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, d’acord amb el detall següent: 
 

Codi XGL Import concedit 
total 

Import concedit 
2018 

Import concedit 
2019 

18/X/259016 188.426,88 € 48.990,99 € 139.435,89 € 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions actuacions objecte 
d’ajut s’ajustaran a allò establert en el règim regulador que regeix el Programa 
complementari de suport al desenvolupament local. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
QUART.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
l’acceptació de l’ajut atorgat, a través del Portal de tràmits dels ens locals, i a la 
Intervenció i Tresoreria municipals. 
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5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. RVT, PER A LA 
REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER CLAUSELL, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. RVT, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres majors per a la reforma interior de l’habitatge situat al C/Clausell, XX. 
  
Vists els informes de l’arquitecta técnica municipal de data 5 de juliol 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 
redistribució interior d’un local diàfan de 6,67 x 16,38 m per a adequar-lo com a 
habitatge. 
 
En aquest sentit, donada l’envergadura i característiques de les obres, caldrà 
formalitza la sol·licitud de llicència d’obres com a llicència d’obres majors, 
presentant la documentació corresponent a aquest tipus de llicència urbanística, 
necessària per a completar l’expedient i possibilitar la correcta valoració.” 
 
Així com l’informe de l’arquitecta municipal de data 31 de juliol de 2018, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada es constata que s’aporta informe 
justificatiu de que es tracta d’una obra menor d’acord amb les normes 
subsidiàries de planejament vigent i l’ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl de Canet de Mar, 
alhora que s’aporta una còpia de la nota simple del registre de la propietat en que 
es constata que l’entitat està registrada com a habitatge. 
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471 del 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 2b “ordenacions compactes”. Consultat, per altra banda, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat provisionalment per ple de 
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2018, es constata que el POUM qualifica 
l’edificació dins la subzona R3b corresponent a “residencial, zona illa tancada, 
subzona parcel·la mitjana”. 
 
El projecte presentat acompleix amb la normativa urbanística d’aplicació, tant 
mateix es considera necessari aportar la següent documentació complementaria: 
 

1. Assumeix de l’obra per part de tècnic competent 

2. Justificació de l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació, en concret pel que 
fa al DB SE, SI, SU, HE i HR. 

3. Quadres de superfícies de l’actuació. 

En quant a la llicència sol·licitada es considera que es tracta d’una reforma 
integral i no d’una rehabilitació integral segons allò definit a l’àmbit d’aplicació del 
CTE. La diferència essencial entre reforma i rehabilitació és que la reforma té com 
a finalitat la modificació i/o millora, en canvi l’objectiu de la rehabilitació és la 
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reparació. L’ ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl de Canet de Mar estableix a l’art. 6.2 que les 
reformes interiors integrals tenen la consideració d’obra major. És en aquest 
sentit que es considera necessari formalitzar la sol·licitud de llicència d’obres com 
a llicència d’obres majors. 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 48.597,12 €. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de 48.176,64 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que consta al 
projecte presentat de 48.597,12 €.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 17 de setembre d’enguany, un 
cop aportada la documentació sol.licitada i formalitzada la llicència com a obra 
major, el contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada es constata que s’aporta: 
 

1. Assumeix d’obra 

2. Justificació de l’aplicació del CTE 

3. Justificant de pagament de liquidació complementaria. 

La proposta presentada acompleix amb els paràmetres urbanístics aplicables, 
conseqüentment s’informa favorablement a la llicència sol·licitada.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 24 de setembre de 2018, el contingut del 
qual és: 
 
Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 22/05/2018 
RE3251, 23/07/2018 RE5364, 24/08/2018 RE6138 i 27/08/2018 RE6161 pel 
senyor RVT, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la reforma 
interior de l’habitatge situat al carrer Clausell, XX, de Canet de Mar, d’acord amb 
el projecte redactat per l’arquitecte tècnic HBB (Visat AYQ098), 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 sol o 
del subsol, 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. 
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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 17/09/2018 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, són les que es corresponen al 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

Reforma 1,67 €/m2 109,25 m2 182,45 €

 Mínim: 333,96 €

TOTAL 333,96 €
 
Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 22/05/2018 l’interessat 
va efectuar l’ingrés de 168,21 euros i que, en data 27/8/2018, ha ingressat 
l’import complementari, de 165,75 euros. 
 
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 31/07/2018, al 
projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 48.597,12 euros. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost resultant és 
de 48.176,64 €, per la qual cosa el pressupost de referència a aplicar per al càlcul 
de la quota de l’ICIO és el major dels esmentats, és a dir, el que consta al 
projecte presentat de 48.597,12 €. 
 
Cal fer esment que l’import exacte del pressupost que consta al projecte és de 
48.597,42 euros. 
 
Així, l’import de l’ICIO a liquidar provisionalment per aquest concepte és el 
següent: 
 

Pressupost Tipus  Total
48.597,42 € 4%  1.943,90 €

 
Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 22/05/2018 el sol·licitant 
va practicar una autoliquidació provisional i un ingrés per aquest import. 
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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 971,95 €
  
Residus de la construcció 11€/tona 3,42 t 150,00 €

 
Consta acreditat a l’expedient administratiu que en data 21/05/2018 el sol·licitant 
va efectuar el dipòsit d’ambdós imports. 
 
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”. 

CONCLUSIÓ: 

En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada.” 

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

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. RVT, per a la reforma interior 
de l’habitatge situat al carrer Clausell, 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 mil nou-cents quaranta-tres euros amb noranta 
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cèntims d’euro (1.943,90€( i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents 
trenta-tres euros amb noranta-sís cèntims d’euro (333,96€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de nou-cents setanta-un euros amb noranta-cinc 
cèntims d’euro (971,95€) 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.- 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. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AL SR. JAB, PER A LA 
REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT AL C/CREUETA, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JAB, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres majors per a la reforma d’habitatge unifamiliar existent al carrer Creueta, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 13 d’agost de 2018, 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 i executiu per a la reforma interior 
integral, modificació d’obertures amb estintolaments a façana i substitució de 
cobertes de terrasses practicables per cobertes inclinades. 

 
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 4 “cases aïllades”, 
subzona 4b “parcel·la mínima 400m2”. Consultat, per altra banda, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat provisionalment per ple de 
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2018, es constata que les noves 
determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic. El POUM qualifica 
l’edificació dins la zona R6c corresponent a “residencial, cases aïllades parcel·la 
400”. 

 
La proposta presentada acompleix de forma genèrica els paràmetres urbanístics 
d’aplicació, tant mateix és necessari aportar un plànol on s’especifiqui les 
distàncies a carrer i a veí de l’edificació existent i proposada, tenint en compte els 
nous voladissos de les cobertes planes que es substitueixen per teulà àrab. Les 



S/Amn 

 
10 

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 

normes subsidiàries de planejament vigent estableixen una distància mínima de 3 
m en laterals i posterior i de 6 m a carrer. 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 54.350,62 €. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de 92.988,00 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de 
l’aplicació dels mòduls de l’ordenança de 92.988,00 €.” 

 
Així com l’informe de data 17 de setembre de 2018 que es transcriu a 
continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta: 
 

1. Comprovant de pagament de liquidació complementària 

2. Plànol de l’edificació existent i la proposada on es dibuixen les distàncies 
als límits de parcel·la segons la normativa. 

La proposta presentada acompleix amb els paràmetres urbanístics aplicables, 
conseqüentment s’informa favorablement a la llicència sol·licitada.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 24 de setembre de 2018, el contingut del 
qual és: 
 
“Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 25/07/2018 
RE5410 i 22/08/2018 RE6091 pel senyor JAB, per tal d’obtenir llicència municipal 
d’obres majors per a la reforma interior, modificació d’obertures de façana i 
substitució de cobertes a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer La Creueta, 
XX, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per 
l’arquitecte RFG, 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 i 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 
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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 17/09/2018 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, són les que es corresponen al 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

Reforma 1,67 €/m2 86,52 m2 144,49 €

 Mínim: 333,96 €

TOTAL 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 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 13/08/2018, el 
pressupost de referència (PR) puja un total de 92.988,00 euros, per la qual cosa 
l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total
92.988,00 € 4%  3.719,52 €

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 25/07/2018 es va practicar una 
autoliquidació provisional per import de 2.174,02 euros, corresponents a un 
pressupost declarat de 54.350,62 euros, i que en data 22/08/2018, RE6091, s’ha 
acreditat l’ingrés de la diferència, 1.545,50 euros. 
 
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 1.859,76 €
  
Residus de la construcció 11€/tona 9,4 t 150,00 €

 
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 (1.087,01 €), i vist el pressupost de 
referència, aquesta resultava insuficient per la qual cosa calia dipositar l’import 
complementari, 772,75 euros. Aquest import ha estat dipositat en data 
22/08/2018. 
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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”. 

CONCLUSIÓ: 

En virtut de tot això, el dia de la data de signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. JAB, per a la reforma 
d’habitatge unifamiliar existent al C/Creueta, XX, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil set-cents dinou euros amb cinquanta-dos 
cèntims d’euro (3.719,52€) i per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents 
trenta-tres euros amb noranta-sís cèntims d’euro (333,96€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb setanta-
sis cèntims d’euro (1.859,76€) 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.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
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que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA LÍNIA ELÈCTRICA DE 
BAIXA TENSIÓ PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA A LA RIERA SANT 
DOMÈNEC, NÚM. XX.  
 
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L. en data 3 
d’agost de 2018 (núm. de registre 5710/2018) mitjançant la qual sol.licitava 
llicència per a la instal.lació d’una línia elèctrica de baixa tensió per ampliació de 
potència a la Riera Sant Domènec, núm. XX de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècniac municipal en data 6 d’agost 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 PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
LOCALITZACIÓ:  Riera Sant Domènec, núm. XX  

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

  
 
 
 
 
 

Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que 
subscriu l'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. En aquest cas es tracta de paviment de pedra tipus “Sant Vicenç”. 
No es podrà iniciar l’obra fins que no es disposi del material de reposició a la 
zona d’actuació. 

Ref.: SCE-535896 
Reg. Entr. 2018/5710 

(2016/4015) 
Data 03-08-2018 (04-07-

2016) 
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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 compacta9ció 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. 
S’haurà de col·locar la senyalització provisional d’obres que la Policia Local 
cregui pertinent. 

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 en horari nocturn. 

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. S’haurà de retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública 
durant el cap de setmana. 

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 de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.  al nostre municipi. 
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17 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 11,52 €. 

18 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € 
(OF20) 

19 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. Atesa la singularitat del carrer, en 
cap cas es podran iniciar les obres abans del dia 17 de setembre. 

20 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. 

21 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. 

22 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 d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra 
de 3 dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
ATÈS que l’art. 24.1 in fine TRLRHL, disposa que la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis i subministraments que siguin d’interès general, consistent en l’1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació anual, exclou l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sol, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
114/2016, de 10 de febrer, de conformitat amb la proposta de la Tinença 
d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal.lació d’una línia elèctrica de baixa tensió a la Riera Sant Domènec, 
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XX de Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyer 
municipal de data 6 d’agost de 2018 i que s’expressen al document de la llicència. 
 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60.-€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 11,52.-€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21.-€ en 
concepte de taxes urbanístiques. 

TERCER.- Notificar el present acord a tots els interessats i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 

 
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.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 17 AL 23 DE 
SETEMBRE DE 2018 (NÚMEROS DEL 1272 AL 1296) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Num. Decret Data Títol 

DE1272/2018 17/09/2018 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR - BAR EL 
CELLER DE LES NENES- 

DE1273/2018 17/09/2018 TRE 2018 055 RELACIÓ DE PAGAMENTS 17-09-2018 

DE1274/2018 18/09/2018 TRE 2018 053 DEPURACIO ORDINALS BANCARIS 

DE1275/2018 18/09/2018 TRE 2018 058 DESIGNACIÓ DE CLAUER SUBSTITUT 

DE1276/2018 18/09/2018 COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS EXP. 
SANCIONADORS CIVISME - GSQ 

DE1277/2018 19/09/2018 Sopar veïns carrer Caldeta - MC 

DE1278/2018 19/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 
106326 

DE1279/2018 19/09/2018 AL.LEGACIONS - EXP.SANCIONADOR TRÀNSIT - 18-
208287 

DE1280/2018 20/09/2018 1r Trial de Canet - MRD 
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DE1281/2018 21/09/2018 Ordenació pagament TC agost 2018 

DE1282/2018 21/09/2018 Sol.licitud targeta aparcament individual per a 
persones amb discapacitat JAFP 

DE1283/2018 21/09/2018 APROVACIÓ FACTURES F/2018/52 FASE O 

DE1284/2018 21/09/2018 DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL ICIO A 
CONSTRUCCIONES COUR 2000, SL - RDA. F. PARERA, 
XX 

DE1285/2018 21/09/2018 Contractació servei de comissariat exposició de Lluïsa 
Vidal 

DE1286/2018 21/09/2018 Ordenació pagament IRPF agost 2018 

DE1287/2018 21/09/2018 APROVACIÓ AD RELACIÓ Q/2018/18 

DE1288/2018 21/09/2018 Incoació ordre d'execució solar Ronda Francesc Parera, 
XX 

DE1289/2018 21/09/2018 Incoació ordre d'execució solar Ronda Francesc Parera, 
XX 

DE1290/2018 21/09/2018 Autorització vacances, permis matrímoni i lactància 
L.M.F. 

DE1291/2018 21/09/2018 Concessió bestreta Sr. JMPR 

DE1292/2018 21/09/2018 Incoació ordre d'execució solar Ronda Francesc Parera, 
XX 

DE1293/2018 21/09/2018 Avançament nòmina setembre sr. PRR 

DE1294/2018 21/09/2018 Rectificació error material DE1090/2018 de 24 de 
juliol, contractació gravació i difusió falques F. 
Modernista 

DE1295/2018 21/09/2018 APROVACIÓ FACTURES F/2018/51 FASE ADO 

DE1296/2018 21/09/2018 Concessió avançament nòmina Sr. SS 

IN_INCLUSION_PLANTILLA] 
 
9.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
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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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
9.1.- RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE 
SETEMBRE DE 2018, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA 
CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE ANOMENAT “HABITATGE DEL CONSERGE”, 
SITUAT A LA RIERA GAVARRA, NÚMERO 38, DE CANET DE MAR 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2018, en el seu 
punt 13.1, va acordar el següent:  
 

“...PRIMER.- Acceptar la cessió d’ús per part de la Diputació de Barcelona 
de l’immoble anomenat “Habitatge del Conserge”, situat al Carrer Riera de 
Gavarra, núm. 38, de Canet de Mar, per a destinar-ho a l’allotjament 
d’entitats de caràcter associatiu sense afany de lucre del municipi, durant 
el termini de vint anys.  
 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la cessió d’ús de l’immoble 
anomenat “Habitatge del conserge”, situat a la riera Gavarra, número 38 
de Canet de Mar, que s’adjunta com annex...” 

 
Atès que la Diputació de Barcelona (en endavant, la Diputació), propietària de 
l’immoble de referència, ha detectat una errada material en l’apartat 14, relatiu 
als antecedents del conveni aprovat, motivat pel canvi de normativa en quan a 
òrgan d’aprovació d’acord a la Refosa núm. 2018. 

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú, les Administracions 
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, 
de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Participació 
Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Rectificar l’error material existent a l’apartat 14, dels antecedents de 
la cessió d’ús de l’immoble anomenat “Habitatge del conserge”, situat a la riera 
Gavarra, núm. 38, de Canet de Mar, en el sentit que allà on diu: 

 
14.- Es competència del Ple de la Diputació en virtut de l’article 33.2 lletra o) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que no ha estat 
delegada a cap altre òrgan a la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
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Barcelona diferents del Ple (publicada al BOPB del 22 d’abril de 2016), 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016. 

 
Ha de dir: 
 

14.- És competència del Ple de la Diputació en virtut de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, en virtut de l’article 3.4 
lletra h) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
 

SEGON.- Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i comunicar-los a 
l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Canet de Mar i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
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 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria.  
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.20 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa  
   
 


