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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 24 DE JULIOL 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: 19.20 hores 
Hora que acaba: 19.55 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 
 

PRESIDEIX 
CatiForcano Isern, alcaldessa acctal. 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSEN LA  SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
 
 

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 17.07.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Acceptació dels ajuts econòmics del catàleg de serveis 2014 i del seu règim 

regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona. 

5) Aprovació bases i convocatòria d’una plaça de caporal de la Policia Local per 
promoció interna. 

6) Aprovació adhesió Acord Marc amb el Consorci de Desenvolupament Local 
per al subministrament de vehicles de serveis generals en la modalitat de 
compra. 
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7) Concessió de llicència d’obres a la Residència Guillem Mas de Canet de Mar, 
per a la reforma de la planta sisena de la Residència Geriàtrica “Guillem Mas”, 
ubicada a la Costa de l’Hospital, 4. 

8) Concessió de llicència d’obres a la Sra. RCB, per a l’ampliació d’un habitatge 
unifamiliar en testera a la Riera Gavarra, xx. 

9) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. LMI, per a enrajolar el bany 
existent a la Riera Gavarra, xx. 

10) Concessió de llicència d’obres menors al Sr. JMBA, per a repavimentar el terra 
al carrer Balmes, XX.  

11) Concessió de llicència d’obres menors a la Sra. NCA, en representació de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, per a la reforma interior a les 
dependències de l’Esplai, situat al carrer Vall, XX. 

12) Relació de decrets des del dia 7 al 11 de juliol de 2014 
13) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 17.07.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 17 de juliol 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.- Diligència d’ordenació, de data 18 de juliol de 2014, emesa per la Secretaria 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, notificant el 
canvi de direcció de lletrada en el Recurs 317/2011 C, interposat per JJBT 
 
Se’n dóna compte. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  24 de juliol de 2014, de l’Ajuntament  per 
import de 136.117,18 €, corresponent a la relació de la mateixa data, la relació de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 47,88 € . 
 
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. 
 
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 
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d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 24 de juliol de 2014, per import 
de  136.117,18  €, corresponent a la relació de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de data 24 de juliol de 2014, per 
import de 47,88 €, corresponent a la relació 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.- ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 
2014 I DEL SEU RÈGIM REGULADOR, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 31 de maig de 2012 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions 
i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 29 de 
maig de 2014, va aprovar, entre d’altres, la concessió del següent ajut:  
 

ACTUACIÓ IMPORT 
CONCEDIT 

CENTRE 
GESTOR 

SOL·LICITUD 
PMT 

CODI XGL 

Finançament 
en acció 
comunitària, 
igualtat i 
joventut 

22.268,33 
€ 

Gerència de 
Serveis 
d’Igualtat i 
Ciutadania 

1440010379 14/Y/105904 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el següent ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
 

ACTUACIÓ IMPORT 
CONCEDIT 

CENTRE 
GESTOR 

SOL·LICITUD 
PMT 

CODI XGL 

Finançament 
en acció 
comunitària, 
igualtat i 
joventut 

22.268,33 
€ 

Gerència de 
Serveis 
d’Igualtat i 
Ciutadania 

1440010379 14/Y/105904 

 
SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2014. 
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TERCER.-. Facultar l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I  CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ,  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA 
PLAÇA DE CAPORAL DE  LA POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARI. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de novembre de 2013, va 
acordar aprovar el pressupost General de 2014, així com la plantilla de personal.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 3 de juliol de 2014,  va aprovar l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2014.  
 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2014, s’ha produït una vacant entre les places de caporal de la Policia Local, 
que estava dotada pressupostàriament  i s’ha inclòs a l’oferta pública 
d’ocupació per a aquest any. 
 
Atès que La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat, pera a l’any 2013, en el seu article 21.3 U estableix que dins del límit 
màxim de les places fins a arribar a la tasa de reposició d’efectius no computen 
les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de 
promoció interna. 
 
Atès que per l’Ajuntament de Canet de Mar, l’àrea de Seguretat Ciutadana, en la 
que està enquadrada la Policia Local,  que dóna protecció als ciutadans es 
considera un servei essencial tant per mantenir l’ordre públic com per transmetre a 
la ciutadania la sensació de seguretat i tranquil·litat. Tenint en compte que la  
Policia Local  és un cos fortament jerarquitzat i que mantenir l’estructura jeràrquica 
és vital per al bon funcionament del servei comptar amb tots els efectius previstos 
a l’escala jeràrquica i que la manca d’un d’ells afecte la qualitat del servei prestat a 
la població, és considera inajornable i urgent cobrir el lloc de treball de caporal de 
la Policia Local. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de 
Govern Local,  en virtut de les delegacions efectuades  per l’Alcaldia mitjançat  
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny,  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

5

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió de forma interina d’una plaça de 
caporal de la Policia Local, per concurs oposició  de promoció interna, vacant a la 
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i convocar el corresponent 
concurs oposició per a la cobertura d’aquesta plaça. 

 
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN EL CONCURS OPOSICIÓ PER 
A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, DE 1 PLAÇA DE 
CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE 
CARRERA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
Primera.- Objecte 
 
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs 
oposició, de 1 plaça de caporal/a de la Policia Local de Canet de Mar, més 
les vacants que puguin produir-se fins a la data de finalització de tots els 
exercicis del procés selectiu d’aquest concurs oposició, enquadrades dins 
el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe 
policia local, dotades amb un sou anual corresponent al grup C2, amb 
pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la 
legislació vigent. 
 
Aquesta convocatòria es regirà pel Decret 233/2002 de la Generalitat de 
Catalunya que regula específicament les convocatòries d'accés, promoció i 
mobilitat de les policies locals, les presents Bases Específiques i per les 
Bases Generals Reguladores, excepte la cinquena, aprovades pel plenari 
municipal en sessió de data 27 de maig de 2010 per regular els processos 
del selecció del personal a l’Ajuntament de Canet de Mar, i publicades al 
BOP núm.136, de data 8 de juny de 2010. No seran d’aplicació obligatòria 
en convocatòries de la policia local exercicis sobre els temaris que consten 
a l’Annex II de les Bases Generals Reguladores segons consta en apartat 
6.6.1.5 de la base general sisena. 
 
Segona.- Tipus de Relació 
 
El tipus de relació serà nomenament de funcionari/a de carrera. 
 
Tercera.- Funcions a desenvolupar 
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de caporal/a 
de la Policia Local són les que els/les puguin ser encomanades d’acord 
amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, les disposicions 
que la despleguin i, en el seu cas, pel reglament del cos aprovat per 
l’ajuntament i s’exerciran en règim d’incompatibilitat així com les previstes 
a la fitxa de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Quarta.- Requisits dels/de les aspirants 
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A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 i 2.1.3 de la base 
general segona, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits 
específics: 

a. Edat: No tenir més de 55 anys. 
b. Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o 

funcionària de carrera en la categoria d'agent  a la Policia Local de 
Canet de Mar. Estar en alguna de les situacions administratives 
següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats 
autònomes o serveis en altres administracions. 

c. Titulació: Estar en possessió del títol de graduat o graduada en 
educació secundària obligatòria, graduat o graduada escolar, tècnic 
o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau 
o un altre equivalent o superior. 

d. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o 
psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies 
de la categoria. 

e. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els/les 
puguin ser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i, en el 
seu cas, el reglament del cos de la Policia Local. 

f. Estar en possessió dels permisos de les classes A, B i BTP. 
g. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a 

l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà 
aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

h. Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració 
jurada o promesa. 

i. Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals 
vigents.  

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de 
sol·licituds i s’hauran d’acreditar documentalment, en els termes establerts 
a la Base 3.6 de les Bases Generals d’aquest Ajuntament, segons s’indica 
a continuació: 
 
Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en 
model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix 
la base general tercera de les Bases Generals d’aquest Ajuntament, en el 
termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la 
darrera publicació oficial de l’anunci de la convocatòria. 
 
Sisena: Tribunal Qualificador 
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Els òrgans de selecció seran col·legiats i estaran constituïts per un nombre 
senar de membres, no inferior a cinc, amb els respectius suplents. La seva 
composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat 
dels seus membres, i es tendirà a la paritat entre dona i home. 
 
El personal d’elecció o designació política, els funcionaris interins i el 
personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 
 
La designació nominal dels membres del Tribunal qualificador, que ha 
d’incloure la dels respectius suplents, correspon a l’Alcaldia. 
 
Els membres del Tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a 
l’exigida per a les places o llocs de treball objecte de la convocatòria. En la 
seva designació s’ha de vetllar pel compliment del principi d’especialitat i 
idoneïtat en relació a les places a proveir. 
 
El Tribunal qualificador estarà format per les següents persones, o els seus 
suplents: 
 
President:  
Un/a inspector/a cap de policia local funcionari de carrera d’un municipi de 
similars o superiors característiques que el municipi convocant. 
 
Vocals:  
Un/a sergent/a de la policia local. 
Un/a caporal/a de la policia local de Canet de Mar. 
Un/a vocal proposat/da per la Direcció General d’Administració de la 
Seguretat. 
Un/a vocal proposat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Secretari: 
La tècnica de recursos humans de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui que actuarà amb veu però sense vot. 
 
El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà, en tot cas, al que disposa 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Assistirà, com a observador, sense veu ni vot,  un membre del Comitè 
Unitari del personal municipal. 
 
Assistiran al Tribunal els tècnics i assessors especialistes que aquell 
nomeni per a la realització de les diferents proves de la fase d’oposició que 
actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, 
les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva 
competència. 
 
El Tribunal qualificador actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la 
legalitat del procés i l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els 
dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes bases i prendrà els 
acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament 
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del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò no 
previst en les bases. 
 
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho a 
l’autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los quan concorrin les 
circumstàncies previstes a l’article 28 de la Llei 30/92 de 26 de novembre. 
 
El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més del 
President/a i el/la Secretari/ària i o de les persones que els substitueixin. 
 
Tots els membres del Tribunal qualificador, excepte el/la secretari/ària 
tenen veu i vot. Les decisions es prendran per majoria de vots presents, 
resolent, en cas d’empat, el vot de qui actuï com a President/a.  
 
Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal 
s’acreditaran d’acord amb el que disposi la normativa vigent. A aquests 
efectes, al tribunal li correspon la categoria tercera. 
 
Setena.- Procés selectiu 
 
El sistema serà el de concurs oposició. 
 
A.  Fase de Concurs. En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a 

la Taula 2 de l’Annex V de les Bases Generals Reguladores. Es 
valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o 
altres equivalents segons barems que figuren a l’Annex 3 d’aquestes 
Bases Específiques. Es valoraran les recompenses i distincions pròpies 
dels cossos de policia local, del cos de mossos d’esquadra o de la 
resta de forces i cossos de seguretat de l’estat segons barems que 
figuren a l’Annex 2 d’aquestes Bases Específiques. No es considera 
necessària l’entrevista curricular en aquestes Bases Específiques 

 
B. Fase d’Oposició. Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i 

eliminatoris següents: 
 

 
1r.- Exercici. Coneixement de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de 
comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una 
entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els 
coneixements orals. 
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, posseir el 
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certificat de nivell intermedi de català (nivell B2) de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les 
aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements 
de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, 
sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb 
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització 
lingüística. 
 
2n.- Exercici. Teòric. 
 
Els aspirants hauran de respondre una prova teòrica tipus test (de caràcter 
obligatori i eliminatori). Consistirà en respondre per escrit, en el termini 
màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50 preguntes, amb tres respostes 
alternatives, relacionades amb el contingut del temari que s’acompanya a 
l’Annex 1 de les presents Bases Específiques. Cada resposta encertada 
sumarà 0,20, les no encertades resten 0,033. 
 
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, essent la puntuació mínima 
necessària per superar-la de 5 punts sobre el total màxim de 10 punts. 
 
3r.- Exercici. Pràctic. 
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un supòsit pràctic decidit pel Tribunal 
i amb un temps màxim d’una hora i trenta minuts, relacionats amb les 
funcions pròpies del càrrec i amb el temari que consta a l’Annex 1 de les 
Bases Específiques, per tal d’avaluar les capacitats i aptituds dels i de les 
aspirants, per exercir les funcions pròpies de la categoria objecte de la 
convocatòria. 
 
Si l’òrgan de selecció ho considera convenient, podrà demanar als 
aspirants lectura o exposició de qualsevol part de l’exercici. 
 
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, essent la puntuació mínima 
necessària per superar-la de 5 punts sobre el total màxim de 10 punts. 
 
4t.- Exercici. Psicotècnic. 
 
Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves 
aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a 
l’exercici de les funcions policials, a més d’altres orientades a acreditar les 
habilitats de negociació, recerca de solucions, planificació i gestió de 
recursos humans. 
 
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de test 
objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat 
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baremats i estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que 
permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
Es mantindrà una entrevista personal en aquells casos que decideixi el 
tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En 
aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un 
membre del tribunal juntament amb el tècnic o tècnica especialitzada. El 
resultat serà d’Apte o No Apte. 
 
5è.- Curs Selectiu 
 
Els aspirants amb millor puntuació que hagin superat tots els exercicis 
seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en 
pràctiques. El nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de les 
places convocades més les vacants que s’hagin pogut produir abans de la 
finalització dels exercicis del procés selectiu. 
 
Els aspirants nomenats en pràctiques hauran de realitzar el curs selectiu 
de promoció a Caporal/a que organitza l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. En quedaran exempts en el cas que aportin la certificació 
d’haver-lo superat amb anterioritat. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els 
aspirants resten sotmesos al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, sense perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que 
fa a la seva vinculació administrativa. 
 
Durant el desenvolupament del curs selectiu els aspirants percebran les 
retribucions que li són pròpies que estableix la normativa vigent i podran 
prestar serveis compatibles a la realització del curs, sempre a proposta de 
la corporació i amb el consentiment de l’interessat. 
 
El funcionari en pràctiques que no superi el curs perdrà el dret a ser 
nomenat funcionari de carrera. 
 
6è.- Període de Pràctiques 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 29 del Decret 233/2002, de 25 
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat 
de les policies locals,  s’estableix dins del procés de selecció de la plaça 
amb nomenament de Caporal/a de la Policia Local, un període de 
pràctiques de quatre mesos, per tal de garantir la idoneïtat dels candidats a 
les places convocades. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i 
la qualificació final serà d’apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la 
qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la 
qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb l’assessorament 
de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una 
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, 
bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de 
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comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició 
personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la 
iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol. 
 
El període de pràctiques començarà a comptar des de la superació del 
curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat a 
l’Alcaldia per ser nomenat funcionari de carrera. 
 
Canet de Mar, 4 de juliol de 2014 
 
ANNEX 1 - TEMARI 
 
1. La Constitució Espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats 

públiques. La funció policial en el marc constitucional. 
2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: Competències de la 

Generalitat en matèria de seguretat pública i policia judicial. 
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

del la Llei municipal i règim local de Catalunya. 
5. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 
6. Llei orgànica 1/992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat 

Ciutadana. 
7. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. 
8. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 

de Catalunya. 
9. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
10. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives. 
11. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal i les seves 

modificacions. 
12. Normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Els fitxers 

automatitzats de caràcter policial. 
13. La denúncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 

denúncia. 
14. La detenció: concepte. Supòsits legals en que és procedent la detenció. 

Manera de practicar una detenció. Els drets del detingut. La detenció 
de menors. 

15. Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial: Normes 
reguladores, lleis i reglaments. 

16. El Servei Català del Trànsit. Normativa sobre competències i 
organització. 
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17. El transport de mercaderies perilloses. Regulació i control. 
18. El transport de viatgers. Regulació i control. Transport escolar. 
19. La utilització de videocàmeres pels cossos de seguretat en llocs 

públics. 
20. Concepte, funcions i organització de la policia de proximitat. 
21. Reglament de Segona activitat de la policia local de Canet de Mar. 
22. Acord de condicions de treball per al personal de l’Ajuntament de Canet 

de Mar. 
23. Ordenança d’Autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar. 
24. Ordenança de circulació. 
25. Ordenança de civisme i convivència. 
26. Ordenança de sorolls. 
27. Ordenança de tinença d’animals. 
28. Ordenança de venda no sedentària. 
29. Ordenança de Protecció de dades i creació de fitxers de 

videovigilància. 
30. Ordenances fiscals 2014. 
31. Ordenança intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut 

pública. 
32. Ordenança intervenció municipal en espectacles públics i activitats 

recreatives. 
33. Ordenança municipal sobre llicències d'aparcaments. 
34. Instruccions operatives, circulars i ordres de servei del cos de la Base 

Documental de la Policia Local de Canet de Mar. 
35. Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
 
ANNEX 2  
 
Barems de recompenses i distincions. Puntuació màxima: 1 Punts. 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia 
local, del cos de mossos d’esquadra o de la resta de forces i cossos de 
seguretat de l’estat, quan siguin rellevants en relació amb les funcions de 
la categoria corresponent, fins a un màxim d’1 punts. 
 
Per cada felicitació personal del cap del cos.....................................0,10 
punts 
Per cada felicitació personal en ordre del cos....................................0,15 
punts 
Per cada felicitació personal Il·lm. Sr alcalde......................................0,25 
punts 
Per cada medalla al Mèrit...................................................................0,75 
punts 
Per cada medalla al Sofriment............................................................1,00 
punts 
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ANNEX 3 
 
Barems certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres 
equivalents. Puntuació màxima: 0,75 punts. 
 
Certificat de nivell de suficiència (C1)...............................................0,25 
punts 
Certificat de nivell superior de català (C2).........................................0,50 
punts 

 
 
SEGON: Publicar les bases en el BOP i en el DOGC i l’anunci de convocatòria en 
el BOE seguint el procediment establert en la normativa abans referenciada per 
desenvolupar les proves de selecció per cobrir aquesta plaça. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
 
6.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC AMB EL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL PER AL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES 
DE SERVEIS GENERALS EN LA MODALITAT DE COMPRA I ARRENDAMENT 
AMB OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local ha aprovat un acord marc 
per al subministrament de vehicles de serveis generals en la modalitat de compra i 
arrendament amb opció de compra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
Atès que l’adjudicació del contracte d’aquest acord marc va ser aprovada per 
acord de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
de data 23 d’octubre de 2013, en els termes següents: 
 
Lot 1. Vehicle urbà 
 
Empresa licitadora: Motorsol Manso, SA representada pel senyor JMCR 
Vehicle: Seat Ibiza 1.6 TDI 90CV reference 5p 
Preu de venda: 13.859,83 euros (IVA inclòs) 
Puntuació total: 67,15 punts 
 
Lot 2. Vehicle interurbà 
 
Oferta base 
 
Empresa licitadora: Motorsol Manso, SA representada pel senyor JMCR 
Vehicle: Seat Altea XL 1.6 tdicr 105CV s&sreference 5p (Opció 1) 
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Preu de venda: 16.948,98 euros (IVA inclòs) 
Puntuació total: 66,15 punts 
 
Lot 3. Vehicle tot camí 4x2 
 
Empresa licitadora: Nissan Iberia, SA representada pel senyor ARM 
Vehicle Qashqai 1.6dci 130cv s&sdpfacenta 4x2. 
Preu de venda: 20.292,53 euros (IVA inclòs). 
Puntuació total: 73,15 punts 
 
Lot 4. Vehicle tot terreny 
 
Declarat desert 
 
Lot 5. Vehicle furgoneta, màxim 750 kg de càrrega 
 
Empresa licitadora: Nissan Iberia, SA representada pel senyor ARM 
Vehicle: Nissan nv200 furgó 1.5dci 89 cv es basic. 
Preu de venda: 13.344,70 euros (IVA inclòs). 
 
Puntuació total: 58,15 punts. 
 
Lot 6. Vehicle híbrid 
 
Declarat desert 
 
Lot 7. Vehicle elèctric bàsic 
 
Empresa adjudicatària: Grau Maquinària i servei integral, SA representada pel 
senyor JGD 
Vehicle: Goupil G3-2 
Preu de venda: 20.872,50 euros (IVA inclòs) 
 
Empresa adjudicatària: Electric city Motor 00, SL, representada pel senyor MFS 
Vehicle: Ecmelogic 
Preu de venda: 13.990,00 (IVA inclòs) 
 
Atès que a aquesta corporació l’interessa beneficiar-se de l’anterior acord marc, ja 
que necessita el subministrament de dues furgonetes per a la Brigada d’Obres i 
Serveis i aquesta és l’opció més viable econòmicament, fet que és necessari 
preveure dins en el marc d’ajustos pressupostaris en què l’Ajuntament està 
immers. 
 
Atès que l’art. 198.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic disposa que només 
es podran celebrar contractes basats en un acord marc entre els òrgans de 
contractació i les empreses que n’hagin estat originàriament parts. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Obres, 
Serveis i Via Pública, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adherir-se a l’acord marc per al subministrament de vehicles de serveis 
generals en la modalitat de compra i arrendament amb opció de compra 
formalitzat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i les empreses que 
han resultat adjudicatàries en la licitació.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES A LA RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR, 
PER A LA REFORMA DE LA PLANTA SISENA DE LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA “GUILLEM MAS”, UBICADA A LA COSTA DE L’HOSPITAL, 4. 
Vista la instància presentada per la Residència Guillem Mas de Canet de Mar, en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma de la planta sisena de la 
Residència Geriàtrica Guillem Mas, a la Costa de l’Hospital, 4. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 7 de març de 2014, que es transcriu 
a continuació: 
 

“Amb data 4 de març del 2014, l’arquitecte TAC, ha presentat dos projecte en suport paper 
del projecte bàsic i executiu de la reforma de la planta sisena de la residència geriàtrica 
“Guillem Mas”.  

El projecte detalla els treballs per a reformar la planta sisena, actualment en desús, per tal 
d’augmentar l’oferta de places a la residència, al mateix temps es vol reformar de forma 
puntual l’interior del menjador situat a la planta tercera, per augmentar també la cabuda de 
comensals. La reforma proposada afecta les distribucions interiors, els tancaments, els 
revestiments i les instal·lacions, i en cap cas afecta cap element estructural. 

El document compta amb: 

 Memòria descriptiva 
 Memòria constructiva i de qualitats 
 Amidaments 
 Fitxes justificatives del compliment del CTE i altres normatives. 
 Fotografies 
 Plec de condicions 
 Plànols 

 
Pel que fa al compliment de la normativa municipal, les normes subsidiàries de 

planejament vigent inclouen l’edifici dins el sistema d’equipaments, amb clau B7 
corresponent a equipament sanitari i assistencial. 
 
Les obres proposades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística vigent, ara bé, 
caldria completar el document amb el  pressupost i l’estudi de seguretat i salut, així mateix, 
abans de l’inici de les obres, seria necessari disposar de l’assumeix tècnic,  visat, de la 
direcció facultativa.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 16 de juliol de 2014, el contingut del qual és: 
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“Amb data 21 de maig del 2014, l’arquitecte TAC, ha presentat assumeix de la direcció 
facultativa de l’obra, estudi bàsic de seguretat i salut i memòria i plànols del projecte bàsic i 
d’execució amb el visat del col·legi professional corresponent, amb un pressupost 
d’execució material de 305.000€. 

La documentació aportada completa l’expedient d’obres, conseqüentment 
s’informa favorablement.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 18 de juliol, el contingut del qual 
és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades per la Residència geriàtrica Guillem Mas de Canet de Mar, ubicada a la Costa 
de l’Hospital, 4, per tal d’obtenir llicència municipal per a les obres majors per a la reforma 
de la planta sisena, per tal d’augmentar l’oferta de places, s’emet informe a partir dels 
següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 04.03.2014, registrat d’entrada amb el número 1222, la 
Residència geriàtrica Guillem Mas de Canet de Mar, ubicada a la Costa de l’Hospital, 4 
presenta la documentació necessària per a l’atorgament de llicència d’obres majors per a 
la reforma de la planta sisena, per tal d’augmentar l’oferta de places, i de l’interior del 
menjador situat a la planta tercera, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució 
redactat per l’arquitecte TAC (visat núm. 2014000432, de 20.05.2014). 
 
2n.- L’arquitecta municipal ha emès, en data 7.2014, informe favorable sobre la concessió 
del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta de forma genèrica a les 
Normes Subsidiàries de Planejament vigents. 
 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de Planejament 
aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 d’octubre de 
1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 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 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (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 d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establerts en 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. 
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Tercer.- Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 75.2 
i 4 ROAS, s’han d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 TRLS92, art. 180.2 
TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud (art. 81.1 
ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 dies atorgats per a l’esmena 
de deficiències de la sol·licitud (art. 71 LRJPAC), els 10 dies que eventualment es 
concedeixin per a esmenar les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 81.1 ROAS) així 
com el termini establert a la corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes 
preceptius d’altres administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’art. 43.5 LRJPAC modificat per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, sigui necessari sol·licitar la certificació d’acte presumpte. D’acord 
amb la nova redacció de l’esmentat art. 43.5 LRJPAC, per evitar que es produeixin els 
efectes del silenci administratiu no és suficient que es dicti la resolució en el termini de dos 
mesos, sinó que cal també que la notificació es faci efectiva en el susdit termini de dos 
mesos. 
 
Quart.- D’acord amb la documentació presentada, es pretén reformar la planta sisena, 
actualment en desús, per tal d’augmentar l’oferta de places de la residència geriàtrica, 
activitat sotmesa al règim de comunicació, segons el que estableix l’apartat 12.27 de 
l’Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCAA). 
 
Tot i que l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en cap cas no s’ha 
d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a 
l’activitat, cal tenir en compte que en el cas present es tracta d’una ampliació de l’activitat, 
quina comunicació es va donar per ben efectuada en virtut del Decret núm. 1310/2012, de 
30 de novembre, de l’Alcaldia (exp. 79/2004). 
 
Així doncs caldrà que, un cop finalitzades les obres, es comuniqui la modificació 
efectuada, definint si es tracta d’una modificació substancial, no substancial amb 
incidència sobre les persones o el medi ambient , o no substancial sense incidència, als 
efectes de regularitzar l’activitat. 
 
 
Cinquè.- 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. 555/2011, de data 
14 de juny  de 2011, 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. 555/2011, de 
data 14 de juny  de 2011”. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada, si bé caldrà que, un cop finalitzades les obres, es comuniqui la 
modificació efectuada, definint si es tracta d’una modificació substancial, no substancial 
amb incidència sobre les persones o el medi ambient , o no substancial sense incidència, 
als efectes de regularitzar l’activitat, segons disposa l’article 123 LPCAA, relatiu a la 
intervenció administrativa municipal en les modificacions de les activitats.” 
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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’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 a la Residència Guillem Mas, per a la reforma 
de la planta sisena de la Residència geriàtrica “Quillem Mas”, al carrer Costa de 
l’Hospital, 4, d’acord al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte TAC, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. Condicionada a que, un cop 
finalitzades les obres, es comuniqui la modificació efectuada referent a l’ampliació 
de l’activitat, definint si es tracta d’una modificació substancial, no substancial amb 
incidència sobre les persones i el medi ambient o no substancial sense incidència, 
als efectes de regularitzar l’activitat. 
  
SEGON.- Proposar al Ple de la Corporació que declari d’especial interès o utilitat 
municipal aquesta obra i, en conseqüència, que s’aprovi la bonificació de l’ICIO 
prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 5. 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de sis mil cent euros (6.100 
euros) i dels residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 
Aquestes fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la llicència de 
primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor 
autoritzat. 
 
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. 
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8.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. RCB, PER A L’AMPLIACIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA A LA RIERA GAVARRA, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. RCB, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera a la Riera Gavarra, 
xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 21 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu per a l’ampliació de la planta segona 
d’un habitatge unifamiliar en testera a la Riera Gavarra núm. xx. 
 
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 té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de 
la zona 2 “ordenacions en banda”, subzona 2b(2)A “ordenacions compactes amb alçada 
reguladora màxima de 16,00m (PB+4PP)”. 

 
El projecte acompleix de forma general amb els paràmetres normatius d’aplicació, 
conseqüentment s’informa favorablement la documentació de referència amb la condició 
que la façana de la part ampliada sigui de color blanc o terrós clar.” 
 
Vist l’informe favorable de la Secretària acctal de data 22 de juliol, el contingut del 
qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la documentació 
presentades en data 04.07.2014 (registre d’entrada núm. 3444), per la senyora RCB, per 
tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a l’ampliació de l’habitatge unifamiliar en 
testera ubicat a la Riera Gavarra, xx, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i 
d’execució redactat per l’arquitecta NFS (Visat: 2014005279), s’emet informe a partir dels 
següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 04.07.2014, registrat d’entrada amb el número 3444, la Sra, 
RCB presentà la documentació necessària per a l’atorgament de llicència d’obres majors 
per a l’mpliació d’un habitatge unifamiliar en testera a la riera gavarra, núm. xx, de Canet 
de Mar, de conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta NFS 
 
2n.- L’arquitecta municipal ha emès, en data 21.07.2014, informe favorable sobre la 
concessió del permís sol·licitat, per tal com l’actuació projectada acompleix de forma 
general amb els paràmetres normatius d’aplicació, si bé manifesta que la façana de la part 
ampliada ha de ser de color blanc o terrós clar. 
 
3r.- En el municipi de Canet de Mar existeixen unes Normes Subsidiàries de Planejament 
aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 d’octubre de 
1991 i publicades en el DOGC núm. 1549, el 31 de gener de 1992. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 180.3 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, emetre el següent 
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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 (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 d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 70 
LRJPAC, 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. 
 
Tercer.- Les obres que exigeixen projecte enunciades en l’art. 2.2 de la LOE i en l’art. 75.2 
i 4 ROAS, s’han d’atorgar o denegar, de manera motivada (art. 243.1 TRLS92, art. 180.2 
TRLUC i art. 81.1 ROAS), en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud (art. 81.1 
ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 dies atorgats per a l’esmena 
de deficiències de la sol·licitud (art. 71 LRJPAC), els 10 dies que eventualment es 
concedeixin per a esmenar les deficiències del projecte (art. 79.d i art. 81.1 ROAS) així 
com el termini establert a la corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes 
preceptius d’altres administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’art. 43.5 LRJPAC modificat per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, sigui necessari sol·licitar la certificació d’acte presumpte. D’acord 
amb la nova redacció de l’esmentat art. 43.5 LRJPAC, per evitar que es produeixin els 
efectes del silenci administratiu no és suficient que es dicti la resolució en el termini de dos 
mesos, sinó que cal també que la notificació es faci efectiva en el susdit termini de dos 
mesos. 
 
Quart.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports corresponents a la 
provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i taxes 
urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits. 
 
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. 
 
Cinquè.- 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. 555/2011, de data 
14 de juny  de 2011, 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. 555/2011, de 
data 14 de juny  de 2011”. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada. 

Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 22 de juliol de 2014.” 
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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’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 a la Sra. RCB, per a l’ampliació d’un habitatge 
unifamiliar en testera a la Riera Gavarra, xx, d’acord al projecte bàsic i executiu de 
l’arquitecta NFS, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
condicionada a  que la façana de la part ampliada sigui de color blanc o terrós clar. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc cents noranta euros amb dos cèntims d’euro 
(590,02 € i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres cents trenta tres mil euros 
amb noranta nou cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositats les fiances en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de dos cents noranta cinc euros 
amb un cèntim d’euro(295,01 €) i dels residus de construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran en el moment de 
l’obtenció de la llicència de primera ocupació i comprovant d’haver dipositats els 
residus en un gestor autoritzat. 
 
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. 
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9.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
LMI, PER A ENRAJOLAR EL BANY EXISTENT A LA RIERA GAVARRA, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. LMI, en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres per a enrajolar el bany existent a la Riera Gavarra, xx 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 15 de juliol de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar 
consisteixen en la pavimentació d’una terrassa al c/ Francesc Guàrdia, XX. 
 
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 ni es modificarà la volumetria de la terrassa.” 
 
Vist l’informe favorable de la Secretària acctal de data 22 de juliol de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta municipal ha emès, en data 15.07.2014, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a enrajolar el bany existent a la Riera 
Gavarra, xx, sol·licitada pel senyor LMI, 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.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- 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 s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 
 
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.” 
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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. 
 
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 al Sr. LMI, per a enrajolar el bany existent a 
la Riera Gavarra, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb 
les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 139.94€ (cent trenta nou amb noranta quatre euros) i les taxes 
urbanístiques per import de 37.90€ (trenta set euros amb noranta cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 69.97€ (seixanta nou euros amb noranta set cèntims d’euro) i una altra per 
als residus de la construcció de 150,00 € (cent cinquanta euros). 
 
10.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. 
JMBA, PER  A REPAVIMENTAR EL TERRA AL CARRER BALMES, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep JMBA, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres per a repavimentar el terra  al carrer Balmes, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 15 de juliol de 2014, el contingut del 
qual és: 
 
“Revisada la sol·licitud de referència es comprova que les obres que es pretenen 
realitzar consisteixen en la re-pavimentació de 17 m2 del terra al C/Balmes, XX. 
 
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: 
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 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents.” 
 
Vist l’informe favorable de la Secretària acctal. de data 22 de juliol de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta municipal ha emès, en data 15.07.2014, informe favorable sobre la 
concessió de llicència municipal d’obres menors per a repavimentar el terra al carrer 
Balmes, XX (17 m2) sol·licitada pel senyor JMBA, 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.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- 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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres, per tant, cal fer l’advertiment que en cas que s’ocupi 
la via pública caldrà dipositar la taxa corresponent per ocupació de la via pública prevista a 
l’Ordenança Fiscal núm. 9. 
 
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 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. 
 
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. 
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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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir  llicència d’obres al Sr. JMBA, per a repavimentar terra al 
carrer Balmes, XX (17 m2) sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran les 

condicions d’habitabilitat existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 139.94€ (cent trenta nou euros amb noranta quatre cèntims d’euro) i 
les taxes urbanístiques per import de 37.90€ (trenta set euros amb noranta 
cèntims d’euro).  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 60.00€ (seixanta euros) i una altra per als residus de la construcció de 
150,04 € (cent cinquanta euros amb quatre cèntims d’euro). 
 
11.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. 
NCA, EN REPRESENTACIÓ DE LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, PER A LA REFORMA INTERIOR A LES DEPENDÈNCIES DE 
L’ESPLAI SITUAT AL C/VALL, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. NCA, en representació de la Caixa 
d’estalvis i pensions de Barcelona, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres 
per a la reforma interior a les dependències de l’Esplai situat al C/Vall, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 18 de juliol de 2014, 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 reformar una 
sala interior de les dependències situades al carrer Vall núm. XX per tal de sanejar 
les humitats existents i adequar l’espai a noves necessitats a nivell de 
funcionament. També es preveu la reforma de les instal·lacions existents. 
 
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.” 
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Vist l’informe favorable de la Secretària acctal. de data 22 de juliol de 2014, el 
contingut del qual és: 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18.07.2014, informe favorable 
sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la reforma interior a les 
dependències de l’Esplai situat al C/Vall, XX, sol·licitat per la Sra. NCA, en representació 
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud 
dels interessats. 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.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de les 
taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- 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. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi declarat per escrit que no s’ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres, per tant, cal fer l’advertiment que en cas que s’ocupi 
la via pública caldrà dipositar la taxa corresponent per ocupació de la via pública prevista a 
l’Ordenança Fiscal núm. 9. 
 
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. 
 
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 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. NCA, en representació de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, per a la reforma interior a les dependències de 
l’esplai situat al C/Vall, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, 
amb les condicions següents: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de l’impost s/construccions 
per import de 348.22€  i les taxes urbanístiques per import de 116.33€..  
 
TERCER.- Comunicar als interessats que, prèviament a l’inici de les obres, cal 
dipositar dues fiances: una en concepte de garantia per als valors urbanístics en 
risc de 174.11€  i una altra per als residus de la construcció de 150,00 € . 
 
12.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 7 al 11 DE JULIOL DE 2014 
 
Núm. Data Resum 
954 07/07/2014 Actualització registre entitats de l'Associació Espai Caixa - 

Gent Gran 
955 07/07/2014 Incoació expedients trànsit 
956 07/07/2014 Imposició sanció persones físiques 
957 07/07/2014 Imposició sanció persones jurídiques 
958 07/07/2014 Aprovació de manament a justificar 
959 07/07/2014 Sopar del carrer Vall 
960 07/07/2014 Ballades de sardanes. Estiu 2014 
961 07/07/2014 Dansa Infantil Associació de Veïns Casc Antic 
962 07/07/2014 Tarja de disminució 
963 08/07/2014 Autorització Amics del Ball - Pavelló 
964 08/07/2014 Incoació procediment de restauració de la legalitat Dr. Anglès, 

XX 
965 08/07/2014 Subvenció nominativa entitats 
966 08/07/2014 Cessió de dos documents per restauració 
967 08/07/2014 Estimar recurs senyora Vicenta Pons Marí - infracció de trànsit 

96266 
968 09/07/2014 IRPF DE JUNY 
969 09/07/2014 Aprovació liquidació pagament mensual Sra. M.C.G. 
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Núm. Data Resum 
970 09/07/2014 Aprovació liquidació contracte Sr. D.F.G. 
971 09/07/2014 Requeriment documentació i garantia a Waterfire, 

subministrament vestuari brigada 
972 09/07/2014 Incoació expedient rènting cotxe Policia Local 
973 09/07/2014 Despeses setmanals 
974 09/07/2014 Contractació projecte oci familiar promoció turística 
975 09/07/2014 Contractació subministrament nova electrònica de xarxa 
976 10/07/2014 Reconeixement antiguitat Sr. J.L.C. 
977 10/07/2014 Incoació ordre d'execució Salvador Espriu, XX 
978 10/07/2014 Autorització càmping Victòria celebració diverses activitats 

musicals juliol i agost 
979 10/07/2014 Canvi nom nínxol 
980 10/07/2014 Delegació Alcaldia estiu 2014 
981 11/07/2014 Aprovació tercera certificació obres OAC 
982 11/07/2014 Creació Comissió de Seguretat per a la Protecció de Dades 

Personals 
983 11/07/2014 Compareixença recurs Sorea aprovació tarifes aigua 
 
13.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president 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: 
 
13.1.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE JUNY FINS AL 15 DE JULIOL DE 2014 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 de juny de 2014 al 15 de juliol 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. 
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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. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 23 de juliol, que es transcriu 
a continuació: 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 

següent 

 
I N F O R M E 
ASSUMPTE 
 
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes de juliol 
de 2014 (15 de juny a 15 de juliol de 2014). 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, el 
qual fou aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007. 
 
En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de treball 
del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 
Pel que respecte a l’exercici 2014, els esmentats acords de condicions esdevé de 
plena aplicació. 
 
L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal pertanyent a grups i 
categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos de la Policia local), 
un import únic de 19,74 euros/hora (per a l’exercici 2014) per als serveis 
extraordinaris realitzats fora de l’horari laboral, sense distinció del dia de realització 
del servei.  
 
L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els 
horaris especials de la següent manera: 
 

“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de 
l'escala intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o 
responsabilitat determinats específicament pel cap de la Policia local i que 
depenguin directament de la Prefectura. 

Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i 
condicionats per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim horari 
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predeterminat, si bé els seran d'aplicació les garanties generals dels horaris. 
Tot i això, la Prefectura ha de procurar establir sistemes de planificació del 
treball que permetin seguir una dinàmica cíclica de les festes i els torns de 
treball.” 

 
Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la 
Policia Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari s’aplicaran 
segons la categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora per als 
comandaments (Inspector i Sergent). 
 
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió plenària de data 30 
de gener de 2014 va aprovar l’establiment d’una bossa d’hores en el col·lectiu de 
la policia locals i altres conceptes retributius. Acord que fou informat 
desfavorablement mitjançant informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 23 
de gener de 2014. 
 
El citat acord d’establiment de bossa d’hores estableix al seu apartat 2.- “Tant el 
nombre d’agents i caporals com el d’hores d’aquestes previsions de servei per 
actes i incidències són orientatius i poden variar sensiblement en funció de les 
necessitats del servei, així com perquè sorgeixi la necessitat de cobrir actes no 
previstos a dia d’avui. Les variacions de la quantitat d’hores de la Borsa d’Hores 
prevista en cap cas serà menor a la quantitat total d’hores que consta en el 
present acord” 
 
La proposta d’acord per la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2014, inclou: 
 

 7.973,16 € corresponents a serveis extraordinaris fora de l’acord plenari 
d’establiment de bossa d’hores, quan el mateix establia que les previsions 
poden variar sensiblement en funció de les necessitats del servei, així com 
per que sorgeixi la necessitat de cobrir actes no previstos. 

 496 € corresponents a serveis extraordinaris del Sergent de la Policia 
Local. 

 248 € corresponents a serveis extraordinaris efectuats per una 
administrativa de la Policia Local a raó de 31 € l’hora, quan el conveni 
estableix un preu hora de 19,74 € l’hora. 

 Pel que respecte al preu hora dels serveis efectuats en el Canet Rock de 
la Policia Local, es preveu satisfer els mateixos a raó de 31 €/hora, preu 
aquest que no consta aprovat per cap òrgan de la Corporació. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 

Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 Acord d’establiment de bossa d’hores per a l’exercici 2014. 
 
CONCLUSIONS 
 
Atès que s’inclou en aquesta proposta l’aprovació dels serveis extraordinaris 
esmentats anteriorment, retribució aquesta que no es troba recollida en l’acord de 
condicions de treball del personal funcionari, en el conveni col·lectiu del personal 
laboral, ni en l’acord d’establiment de bossa per a l’exercici 2014, informo 
DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis extraordinaris. 
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Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte 
d’aquest reparo suspendrà la tramitació de l’expedient. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe. 

 
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 Tinença d’Alcaldia de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de vint-i-cinc mil sis-cents vuitanta-nou 
amb noranta-sis (25.689,96 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de 
juny  al 15 de juliol de 2014, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb 
vint-i-set cèntims (1.684,27€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de juliol  de 2014.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat vuit-cents quaranta-quatre euros (844€) 
corresponents a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de juliol 2014.  
 
QUART.-Remunerar fins a la quantitat de dos-cents noranta - vuit euros amb 
vuitanta-nou cèntims (298,89€) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de juliol 
de 2104.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cinc – cents noranta-dos euros amb 
vint-i-nou cèntims (592,29 €)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de 
treball als agents de la Policia Local durant el mes juliol de 2014.  
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents setanta euros amb seixanta-
quatre cèntims (270,64 €) corresponent al plus de festivitat dels agents de la 
Policia Local, durant el mes juliol de 2014. 
 
SETÈ.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents vuitanta-dos euros amb vuit 
cèntims (382,08 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia 
Local, durant el mes juliol de 2014. 
 
VUITÈ.- Remunerar fins a la quantitat seixanta- cinc euros amb cinquanta cèntims 
(65,50€) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la brigada 
durant al mes de juliol 2014.  
 
NOVÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2014. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
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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 19.55 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental    L’alcaldesa accidental 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    CatiForcano Isern 
 
 
 


