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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 22 D’OCTUBRE DE 2014 
 

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: 19.22 hores 
Hora que acaba: 19.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, 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 16.10.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Aprovació serveis extraordinaris mes d’octubre 2014 
5) Aprovació pròrroga contracte servei de prevenció i salvament a les platges de 

Canet de Mar 
6) Aprovació acceptació ajut en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-

2015 de la Diputació, complements adequació Escola de Música a persones 
amb mobilitat reduïda 

7) Aprovació de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la Delegació de la competència del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD Social i SAD Dependència) 

8) Concessió de llicència d’obres al Sr. XRG, per pintar la façana al carrer Abell, 
XX 

9) Concessió de llicència d’obres majors a la Sra. BAC, per a la reparació i 
consolidació del sostre de la planta baixa de l’habitatge ubicat al carrer 
Santíssima Trinitat, XX 

10) Relació de decrets des del dia 6 al 10 d’octubre de 2014 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

11) Precs i preguntes 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 16.10.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 16 d’octubre de 2014 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Escrit de la Diputació de Barcelona, de data 16 d’octubre de 2014, adjuntant 
la Interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, de Barcelona, 
en el recurs núm. d’actuacions 517/2013, interposat per part de la mercantil 
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., contra la resolució de la Gerència de l’OGT. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència d’ordenació, de data 29 de setembre de 2014, emesa per la 
Secretaria Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en 
relació al Recurs: 320/2014 Procediment abreujat – Secció I. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Escrit de data 15 d’octubre de 2014, emès per la Secretaria Judicial del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en relació al Recurs Ordinari 
núm. 291/2013 A3, reclamant remissió expedient administratiu. 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  22 d’octubre  de 2014, de l’Ajuntament  
per import de 38.978,46 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la 
relació de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 75,68 € . 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 d’octubre  de 2014, per 
import de  38.978,46  €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 22 d’octubre  de 2014, per 
import de 75,68 €, corresponent a la relació de la mateixa data de l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE SETEMBRE DE 2014 FINS AL 15 D’OCTUBRE DE 2014 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de setembre de 2014 al 15 
d’octubre de 2014. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2014, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa,de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit mil dos-cents trenta euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (8.230,85 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal 
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dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de 
setembre de 2014 al 15 d’octubre de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents noranta-un euros amb vint-
i-dos cèntims (1.691,22 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes d’octubre de 2014.  
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta-un amb seixanta 
cèntims (291,60 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’octubre de 2104.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de set-cents vint-i-tres euros amb noranta-un 
cèntims (723,91 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes d’octubre de 2014.  
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos- cents trenta-vuit euros amb 
vuitanta cèntims (238,80 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la 
Policia Local, durant el mes d’octubre de 2014. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2014. 
 
5.- PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES 
PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de maig de 2013, va 
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 23 d’abril de 2013, el contracte per a la 
prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, a 
l’empresa Marsave Mallorca, SL, pel preu de 118.239,68 €, IVA exclòs, el qual 
puja un import de 24.830,33 €. 
 
Atès que en data 4 de juny de 2013 es va procedir a la formalització del contracte, 
establint-se en la clàusula tercera que la seva durada seria de 2 anys a comptar 
des de la seva formalització, tot preveient-se la possibilitat que es pogués anar 
prorrogant d’any en any fins a un màxim de 6 anys i que si finalment s’acordés la 
primera pròrroga, la temporada d’estiu de l’any 2015 comprendria des del 10 de 
juny al 28 de setembre. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2014, el Sr. MAR, actuant en nom i 
representació de la mercantil Marsave Mallorca, SL, ha sol·licitat d’aquest 
Ajuntament la pròrroga per un any més de l’esmentat contracte. 
 
Vist l’informe emès en data 16 d’octubre d’enguany, per l’enginyera municipal, 
Sílvia AmatllerMicola, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
I SALVAMENT A LES PLATGES DE CANET DE MAR. 
 
FETS: 
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En data 13/10/2014 i núm. de registre 5014, el Sr. MAR, en representació de 
Marsave S.L., ha sol·licitat una pròrroga d’un any del contracte per a la 
prestació del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar. 
 
Vist el funcionament del servei durant el període de vigència del contracte, 
així com analitzades les incidències hagudes del mateix, la tècnica que 
subscriu no veu cap inconvenient per tal que es porti a terme la pròrroga 
sol·licitada. 
 
No obstant, cal tenir en compte que, d’acord amb la clàusula tercera del 
contracte signat el dia 4 de juny de 2013, la temporada d’estiu de l’any 2015 
comprendrà des del 10 de juny al 28 de setembre. 
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, ede conformitat amb la proposta de la Regidoria de Sanitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 
prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar, prevista en la clàusula 
tercera del document de formalització, això és per un any, per a la temporada 
d’estiu que començarà el 10 de juny i acabarà el 28 de setembre. 
  
SEGON.- En tractar-se d’una pròrroga, el present contracte es seguirà regint per 
totes i cadascuna de les clàusules fixades en el document formalitzat en data 4 de 
juny de 2013. 
 
TERCER.- La present pròrrogaqueda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte a l’exercici corresponent. 
 
QUART.- Facultar tan àmpliament com sigui menester el Sr. Alcalde per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.  
 
6.-APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUT EN EL MARC DEL PLA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015 DE LA DIPUTACIÓ COMPLEMENTS 
ADEQUACIÓ ESCOLA DE MÚSICA A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 31 de maig de 
2012 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que aquest Protocol general, publicat al BOP de 8 de juny de 2012, configura 
els catàlegs de concertació com un dels instruments que, juntament amb les 
Meses de Concertació i els Programes Complementaris, preveuen i orienten el 
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funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula 
7a del Protocol general. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de juliol de 
2012, va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Local 2012-2015”. 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Canet de Mar va fer la 
sol·licitud electrònica de les Meses de Concertació 2012-2015, amb una memòria 
descriptiva de cada sol·licitud. 
 
Atès que en data 19 de març d’enguany, la Diputació de Barcelona va comunicar 
a l’Ajuntament que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
aquests dos ens han assolit els preacords següents: 
 

 Sostenibilitat dels serveis prestats: una subvenció de 175.000 euros per a 
l’any 2013. 

 Conservació global dels equipaments i les infraestructures actuals: 
400.000 euros, repartits de la manera següent: 

 
- 250.000 per a l’any 2013 
- 150.000 per a l’any 2014 

 
Atès que en el BOP de data 28 de març de 2013 es va publicar l’aprovació per 
part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Concertació de l’any 2013, el 
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
 
Atès que en data 16 de maig de 2013 fou aprovada una primera proposta de 
preacords en relació a la mesa de concertació abans esmentada. 
 
Atès que en data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la 
formalització definitiva dels preacords de les Meses de concertació per a l’any 
2013. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant Decret de l’Alcaldia 298/2014, 
de 13 de març, va resoldre aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”, de suport per al finançament 
de les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, de 
l’edifici cedit a l’Ajuntament de Canet de Mar, propietat de la Diputació de 
Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia, 13, seu actual de l’escola de 
música, a través de la línia de suport “Finançament de la reforma, rehabilitació i 
reparació d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local”.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant Decret de l’Alcaldia 946/2014, 
de 3 de juliol, va resoldre aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un 
increment de recursos concertats, per la quantia de 78.859,73 euros, per mitjà 
d’un complement de preacord, amb la finalitat de destinar-lo al finançament de les 
obres restants de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, de 
l’edifici cedit a l’Ajuntament de Canet de Mar, propietat de la Diputació de 
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Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia, 13, seu actual de l’escola de 
música. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 8205/2014, de30 de 
setembre, del diputat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona va 
resoldre el següent: 
 

PRIMER.- Acreditar els complements dels preacords assolits en el marc de 
les meses de concertació del Pla ·Xarxa de Governs Locals 2012-2013” 
sobre les actuacions següents: 
 
[...] 
 

ENS DESTINATARI Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Necessitat Adequació escola de música a persones 

amb mobilitat reduïda 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i 

d’infraestructures 
Classe de recurs Ajut econòmic 
Centre gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Import sol·licitat (EUR) 78.859,73 
Aportació de la Diputació 
(EUR) 

78.859,73 

Periodificació (EUR) 2014 78.859,73 
2015 - 

Any d’inici de l’actuació 2014 
 
[...] 
 
SEGON.- Reconèixer el compromís assumit per la Diputació de Barcelona 
amb relació als complements de preacords d’abonar les quantitats 
corresponents als imports i en les anualitats que consten descrites a l’acord 
primer d’aquest Decret. 
 
TERCER.- Establir que els complements de preacords comunicats 
mitjançant la present resolució s’entendran acceptats pels ens destinataris si 
en el termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, no 
han manifestat expressament la seva renúncia. 
 
QUART.- Supeditar l’aprovació dels complements de preacords a què es 
refereix l’apartat Primer d’aquest Decret al compliment de les condicions 
establertes a les “Instrucció de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als ens destinataris. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Acceptar els complements dels preacords assolits en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” sobre 
l’actuació següent: 
 

ENS DESTINATARI Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Necessitat Adequació escola de música a persones amb 

mobilitat reduïda 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i d’infraestructures 
Classe de recurs Ajut econòmic 
Centre gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Import sol·licitat (EUR) 78.859,73 
Aportació de la Diputació 
(EUR) 

78.859,73 

Periodificació (EUR) 2014 78.859,73 
2015 - 

Any d’inici de l’actuació 2014 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a la Intervenció i la 
Tresoreria municipals. 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A 
LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i 
el seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar 
en data 11 de febrer de 2013. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 
2013, va aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal 
del Maresme per a la prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni 
entre ambdues administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, té 
vigència fins al 31 de desembre de 2015. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 
2012, 12 de febrer de 2013 i 19 de desembre de 2013 es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que 
s’acaba en data 31 de desembre de 2014.  
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Vista i trobada conforme l’addenda econòmica per a l’any 2015 per a la delegació 
de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell 
Comarcal del Maresme, la qual es transcriu a continuació: 
 

Addenda econòmica 2015 Conveni per a l’atenció domiciliària (SAD 
social i SAD dependència) 
 
1.- El primer període anual de vigència de la delegació de competència 
sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del 
Maresme comprèn el període entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre 
de 2015. 
 
2.- Horari del servei: 
Horari diürn, el comprés entre les 7:00h i les 20:00h, de dilluns a dissabte.  
Horari extraordinari, el comprés entre les 20:01 i les 06:59 de dilluns a 
dissabte i els diumenges i dies festius. 
 
3.- L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà anualment al Consell Comarcal 
del Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que 
origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació 
per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals, i 
d’acord amb les següents tarifes: 
 
 El preu/hora unitari per l’any 2014 del servei de SAD - SOCIAL  serà de 
14,61 € + 10% IVA  i del servei SAD – DEP de 5,23 € + 4% IVA. Aquest preu 
resta subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui portar a terme la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25%  
respecte el preu/hora unitari establert en el punt anterior. 
 
Així mateix, l’estimació d’hores de prestació dels serveis és: 
1) Prestació de 150 hores de SAD social, per un import total màxim de 
2.191,50 €  més IVA . 
2) Prestació de 3360 hores de SAD dependència, per un import total 
màxim de 17.572,80 € més IVA.  
 

Concepte Preu/hora  Hores Preu total  
SAD social 14,61 € + 10% 

IVA   
150 2.410,65 € 

SAD 
dependència 

  5,23 € + 4% 
IVA 

3360 18.275,71 € 

Total any    20.686,36€ 
 
Per tant, es preveu una transferència màxima per al finançament de la 
delegació de la competència de l’Ajuntament al Consell Comarcal de 
19.764,30  € més IVA. 
 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de de Canet de 
Mar una liquidació al final de cada període anual, on constaran les hores de 
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serveis prestats, el preu unitari, les variacions que puguin haver tingut lloc en 
relació a aquesta addenda econòmica al conveni de delegació de 
competències. Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació anual i 
els termes de la present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la 
transferència de fons que correspongui. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de 
Benestar Social i Festes, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2015, en la qual es defineixen 
els criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 20.686,36 euros, d’acord amb els conceptes 
següents: 
 

Concepte Preu/hora  Hores Preu total  
SAD social 14,61 € + 10% 

IVA   
150 2.410,65 € 

SAD 
dependència 

  5,23 € + 4% 
IVA 

3360 18.275,71 € 

Total any    20.686,36 € 
 
CINQUÈ.- Supeditar el compliment d’aquests acords a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2015. 
 
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
SETÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i  la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES AL SR. XRG, PER PINTAR LA 
FAÇANA AL CARRER ABELL, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. XRG, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per  pintar la façana al C/Abell, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 13 d’octubre d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en pintar la façana del C/ Abell, XX de color terrós 
 
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 de la façana serà de color blanc o de la gama dels terrossos 
clars.  
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 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 d’octubre de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 13.10.2014, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per pintar la 
façana de l’immoble ubicat al carrer Abell, XX, sol·licitada pel senyor XRG, s’emet 
el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, 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.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no caldrà ocupar la 
via pública. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb les condicions que consten 
a l’informe tècnic. 
 
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. 
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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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. XRG, per pintar la façana al carrer 
Abell, XX,  sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions: 
 

 L’acabat de la façana serà de color blanc o de la gama dels terrossos 
clars. 

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

 
SEGON.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en concepte de 
valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60 €). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha 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. 
 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. BAC, PER A 
LA REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL SOSTRE DE LA PLANTA BAIXA DE 
L’HABITATGE UBICAT AL CARRER SANTÍSSIMA TRINITAT, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. BAC, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres majors per a la reparació i consolidació del sostre de la planta baixa de 
l’habitatge unifamiliar ubicat al carrer Stma. Trinitat, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 1 d’octubre de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en reforçar una part del sostre de la planta baixa existent a 
l’edifici situat al carrer Santíssima Trinitat, XX. 
 
 Consultades les normes subsidiàries de planejament vigent es constata 
que la finca té el seu aprofitament limitat per la zona 1a “carrers tradicionals”. 
 

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  majors amb la condició que s’aporti fitxa per a l’estudi de 
Gestió de Residus.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 1 d’octubre de 2014, el 
contingut del qual és: 
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“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades per la senyora BAC per tal d’obtenir llicència municipal 
d’obres majors per a la reparació i consolidació del sostre de la planta baixa a 
l’habitatge unifamiliar ubicat al carrer Santíssima Trinitat, XX, de Canet de Mar, 
s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 09.09.2014, registrat d’entrada amb el número 4439, 
la senyora BAC ha sol·licitat llicència d’obres majors per a la reparació i 
consolidació del sostre de la planta baixa a l’habitatge unifamiliar ubicat al carrer 
Santíssima Trinitat, XX, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per 
l’arquitecta NRS, i visat amb el número XXXXXXX, de data 05.09.2014. 
 
2n.- L’arquitecta ha emès, en data 01.10.2014, informe favorable sobre la 
concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta 
plenament a les prescripcions tècniques legalment establertes, si bé condiciona 
l’obtenció de la llicència a l’aportació de la fitxa per a l’estudi de gestió de residus. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), emetre 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 
TRLUC, 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. 
 
Segon.- El procediment per a l’atorgament de la llicència s’ha iniciat a sol·licitud 
de la interessada. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts a l’article 70 
LRJPAC, ha d’anar documentada en els termes que estableix la normativa 
aplicable, així com l’art. 117 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i ha de 
precisar l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder 
verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 
75.1 ROAS. 
 
Tercer.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació provisional 
en concepte d’ICIO, taxes urbanístiques i que han estat dipositades les fiances per 
garantir la correcta reposició dels elements urbanístics municipals i la correcta 
gestió dels residus. 
 
Quart.- Pel que fa els residus de la construcció generats, la Disposició Addicional 
Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl disposa que els sol·licitants d’una 
llicència hauran de: 
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a) incorporar en la documentació presentada una valoració del volum 
previsible i característiques dels residus, així com de les operacions de 
destriament o recollida selectiva projectades, que es verificarà pels 
SSTTMM. 
 
b) acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, 
separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra.  
 
c) acreditar davant l’Ajuntament i, si s’escau, davant l’Agència de Residus, 
la correcta gestió, el que es farà un cop finalitzada l’obra. 
 

El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), estableix a l’article 11 que 
l’import de la fiança que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres, per a tots els residus de la construcció i demolició, es fixa en 11 €/tona de 
residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de la garantia però no 
es justifica haver donat compliment als requisits a) i b) transcrits, per la qual cosa, 
per a l’obtenció de la llicència serà necessari aportar prèviament: 
 
a) una valoració del volum previsible i característiques dels residus, així com de 
les operacions de destriament o recollida selectiva projectades, que es verificarà 
pels SSTTMM. 
 
b) acreditació davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus, separats 
per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de 
l’obra.”  
 
Vist el nou informe de la TAG d’Urbanisme de data 15 d’octubre d’enguany 
manifestant que: 
 
“Revisada la documentació presentada en data 9.10.2014 (registre d’entrada núm. 
4952) per la senyora NRS, es constata que s’ha donat compliment al requeriment 
de la Disposició Addicional Tercera.2.a de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, relativa 
als residus de la construcció generats. 
 
S’informa favorablement la concessió de la llicència.” 
 
RESULTANT que s’han acomplert 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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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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
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,de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres a la Sra. BAC, per a la reparació i 
consolidació del sostre de la planta baixa a l’habitatge unifamiliar ubicat al carrer 
Santíssima Trinitat XX, d’acord al projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta 
NRS, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de quatre-cents euros (400,00 €)i les taxes urbanístiques per import de 
tres-cents trenta-tres euros amb noranta-nou cèntims (333,99 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les dues fiances: 
una en concepte de garantia per als valors urbanístics en risc de 200.00€ (dos-
cents euros) i una altra per als residus de la construcció de 150.04 € (cent 
cinquanta euros amb quatre cèntims). Aquestes fiances es retornaran amb la 
finalització de les obres i el certificat de residus redactat per un centre autoritzat 
per la Generalitat. 
 
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 disposa les ordenances fiscals vigents. 
 
 
10.- RELACIO DE DECRETS DEL DIA 6 AL 10 D’OCTUBRE DE 2014 
 
Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1346 06/10/2014 Desballestament vehicle B9210SS  
1347 06/10/2014 Incoació sancionador de civisme per 

venda ambulant Sr. JLL 
 

1348 06/10/2014 Incoació sancionador per venda ambulant 
Sr. MCC 

 

1349 06/10/2014 Modificació de pressupost mitjançant 
generació d'ingressos 

 

1350 06/10/2014 Contractació pintura vial diversos punts de 
Canet de Mar 

 

1351 06/10/2014 Decret resta subvenció educació  
1352 06/10/2014 Decret delegació de competències  
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1353 06/10/2014 Subvenció nominativa AMPA segon 
institut 

 

1354 06/10/2014 Estimació segones al·legacions i 
advertiment execució subsidiària Ronda 
doctor Anglès, XX 

 

1355 07/10/2014 Resolució sancionadora expedient trànsit  
1356 07/10/2014 Contracte menor Sra. LJB - proves 

d'accés CPPACFGS 
 

1357 07/10/2014 Contracte menor a Sr. JFB -CPPACFGS  
1358 07/10/2014 Contracte menor MMP - -CPPACFGS  
1359 07/10/2014 Incoació sancionador ordenança de 

civisme per venda ambulant JE 
 

1360 07/10/2014 Incoació sancionador ordenança de 
civisme per venta ambulant Sra. ABE 

 

1361 08/10/2014 Incoació sancionador ordenança de 
civisme per venda ambulant MT 

 

1362 08/10/2014 Imposició primera multa coercitiva solar c/ 
Francesc Perera, XX 

 

1363 08/10/2014 Contractació manteniment programa 
nòmina 

 

1364 08/10/2014 Trienni  
1365 08/10/2014 Autorització venda de castanyesCol·legi 

Yglesias 
 

1366 08/10/2014 Venda de castanyes AMPA Misericòrdia  
1367 08/10/2014 Venda castanyes associació Terra i Cel  
1368 08/10/2014 Estimar recurs multa nº d'expedient 97781 

Sra. CVM 
 

1369 09/10/2014 Incoació sancionador civisme per desobeir 
als agents al Sr. S.L. 

 

1370 09/10/2014 Baixa bar restaurant c/ Font, XX  
1371 09/10/2014 baixes consell d'empadronament  
1372 09/10/2014 Baixes consell d'empadronament  
1373 09/10/2014 Acceptació recusació membre tribunal 

Caporal 
 

1374 09/10/2014 Liquidació contracte Sr. I.A.R.  
1375 10/10/2014 Resolució recurs reposició responsabilitat 

patrimonial Sra. S.P.S. 
 

1376 10/10/2014 Estimar responsabilitat patrimonial al Sr. 
J.P 

 

1377 10/10/2014 Estimar responsabilitat patrimonial al Sr. 
F.V.B. 
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1378 10/10/2014 Atorgament tarja col·lectiva de disminució  
1379 10/10/2014 Imposició primera multa coercitiva c/ 

Balmes, XX 
 

 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole 
i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19.45 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 


