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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 DE GENER DE 2015 
 
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: 19.00 hores 
Hora que acaba: 19.20 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.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 15.01.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Relació serveis extraordinaris mes de gener 2015 
5) Aprovació de l’adhesió al nou protocol del conveni Asgel de la Diputació de 

Barcelona. 
6) Concessió de llicència d’obres per a la rehabilitació integral edifici habitatge 

ubicat al carrer Abell, núm. 21 
7) Relació de decrets des del dia 5 al 9 de gener de 2015 
8) Precs i preguntes 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 15.01.15 
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Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 15 de gener de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acordal’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Escrit de data 4 de desembre de 2014, rebut de la Direcció General de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, en relació a l’Expedient Sanció DGRL i Qualitat en 
el Treball núm. SSB-271/08, en relació al Recurs núm. RC-90/14, adjuntant la 
resolució dictada acordant desestimar el recurs formulat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar, mantenint la sanció imposada per la comissió d’una infracció greu en 
matèria de prevenció de riscos laborals, per un import de 20.491,00 €. 
 
S’acorda designar representació i defensa municipals als advocats Manuel Piñol i 
Anna Lindín, indistintament. 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
4.- RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE GENER 2015 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de desembre de 2014 al 15 de 
gener de 2015. 
 
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. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2015, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esports s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de catorze mil cinc-cents trenta-cinc euros 
amb dos cèntims (14.535,02 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de 
desembre de 2014 al 15 de gener de 2015, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb 
quatre cèntims (1.848,04 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local durant  el mes de gener de 2015 i fins a la quantitat de 
dinou euros amb trenta-cinc cèntims (19,35 €) els serveis nocturns efectuats per la 
resta de personal. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat quatre-cents vint-i-sis euros (426 €) 
corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de gener de 2015.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-set euros amb trenta-dos 
cèntims (197,32 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2105.  
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de cent trenta-un euros amb seixanta-dos 
cèntims (131,62€)) corresponent a l’assistència a judicis fora d’hores de treball als 
agents de la Policia Local durant el mes de gener de 2015.  
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de cent vint-i-set euros amb trenta-sis cèntims 
(127,36 €) corresponent al plus de disponibilitat dels agents de la Policia Local, 
durant el mes de gener de 2015. 
 
Setè.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents seixanta-nou euros amb vint-
i-dos cèntims (1.269,22 €) corresponent al plus de festivitat dels agents de la 
Policia Local, durant el mes de gener de 2015. 
 
Vuitè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2015. 
 
5.- ACCEPTACIÓ DE L’ADHESIÓ  AL NOU PROTOCOL DEL CONVENI ASGEL 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el 
desenvolupament de l’activitat i l’exercici de competències de les Administracions 
Públiques es fonamenta en l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
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comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a 
relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per 
l’exercici dels drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
i concretament per  efectuar pagaments i realitzar transaccions, entre d’altres 
actuacions, davant l’Administració. 
 
Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la Directiva 
2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comúde 
l’impost sobre el valor afegit al seu article 235 estableix que es podran preveure 
condicions específiques per la seva expedició. 
 
L’article 8 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, preveu la possibilitat 
d’expedir les factures per  qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que 
permeti garantir a l’obligat a expedir-les l’autenticitat de l’origen, la integritat del 
contingut i la llegibilitat, des de la data d’expedició i durant tot el període de 
conservació. L’article 9 d’aquest mateix Reial decret condiciona l’expedició de la 
factura electrònica al fet que el destinatari hi hagi donat el consentiment. 
 
En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, de 
3 d’agost, d’ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, determina 
que, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les entitats 
que integren el sector públic de Catalunya han de garantir l’acceptació de factures 
electròniques i n’han de promoure l’extensió entre llurs proveïdors. 
 
Per últim, cal fer referència a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
aplicable a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre 
proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques. D’acord amb l’article 
4 d’aquesta Llei, “tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a 
l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, 
estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del 
punt general d’entrada que correspongui les entitats següents: 
 
a) societats anònimes; 
b) societats de responsabilitat limitada; 
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola; 
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol 
en els termes que estableix la normativa tributària; 
e) unions temporals d’empreses; 
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de 
pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons 
de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de 
garantia d’inversions.” 
 
L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 
electrònica de Catalunya van signar un conveni per a la promoció i el 
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desenvolupament de projectes i serveis d’administració electrònica en les 
administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des d’aleshores.  
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del Servei 
de facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la prestació de serveis de 
factura electrònica als Ens i Organismes locals que tenen subscrit el conveni-tipus 
sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (en 
endavant ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb l’opció de connexió en 
xarxa. 
 
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió 
d’Assistència en la Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en l’exercici 
de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en 
diversos àmbits. 
 
L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la 
Diputació de Barcelona del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar l’omissió 
observada a la clàusula dotzena “Declaració de fitxer automatitzat” del conveni-
tipus referit. 
 
L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van 
detallar al Protocol que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha estat 
objecte d’actualització per part de la Diputació de Barcelona a fi i efecte d’oferir i 
regular el servei de suport a la recepció de factures per mitjans electrònics 
provinents de qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local. 
 
Aquesta Corporació, dins el  context actual de les noves tecnologies de la 
informació i les comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació 
electrònica i d’aquesta manera facilitar una Administració més propera i 
accessible.  
 
Per aquest motiu L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR s’adhereix al referit 
servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les 
condicions establertes al Protocol del Conveni de l’assumpció de l’ASGEL i al 
Conveni específic entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent en cada moment.  
 
En virtut de tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei 
e.FACT)  del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió 
Econòmica Local que ofereix la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures electròniques d’acord 
amb l’establert a l’article 9 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
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6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A CÈLIA CALVÓ I CARMEN NAVARRO 
PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI HABITATGE UBICAT AL 
CARRER ABELL NÚMERO 21. 
 
Vista la instància presentada per les senyores CC i CN, en nom i representació 
d’elles mateixes, en virtut de la qual sol·liciten llicència d’obres per a la rehabilitació 
integral  d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Abell número 21. 
 Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 14 de gener de 2015, el contingut 
del qual és: 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que s’aporta informe de resposta de data de desembre de 2014 amb 
el següent contingut: 
 

- Explicació punt a punt de les solucions aportades i modificacions incloses 
- Nou joc de plànols de plantes, seccions i alçats acotats i sencers 

 
De la documentació aportada es constata que s’han subsanat els següents 
punts: 

1. El ràfec que sobresurt de la profunditat edificable màxima (15m) es separa 
0,60m de la propietat veïna. 

2. S’especifica que l’ús del volum auxiliar no serà en cap car residencial, 
destinant-se exclusivament a magatzem i taller. 

3. S’elimina qualsevol element construït a l’espai destinat a pati. 
Conseqüentment, s’informa favorablement la documentació” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG D’Urbanisme de data 16 de gener de 2015, el 
contingut del qual és: 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 3.10.2014, 17.11.2014 i 9.12.2014 per les 
senyores CC i CN per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la 
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Abell, 21, de Canet 
de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Raúl 
Oliva (Visat: 2014009034, de data 29.09.2014), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(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. 
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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.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a 
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 14.01.2015. 
 
QUART.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B003), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 06.11.2014.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa 
l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” (BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-
se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin 
de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord 
amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció 
indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que 
aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 
 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent. 
 
CINQUÈ.- 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. 
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En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’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 les senyores CC i CN per a la rehabilitació 
integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Abell número 21, d’acord 
al projecte bàsic i executiu de l’arquitecte Raúl Oliva, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades per Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres mil sis-cets quaranta-cinc euros amb vuitanta-
cinc cèntims (3.645,85 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de tres-cents 
trenta-tres euros amb noranta-nou cèntims (333,99 €).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat la fiança dels valors 
urbanístics en risc per import de mil vuit-cents vint-i-dos euros amb noranta-dos 
cèntims (1.822,92 €) i fiança de 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 no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres preveu 
que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis tècnics 
d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
 
 
 
 
 



Ref: S/Sd 
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7.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 5 AL 9 DE GENER DE 2015 
 

Consulta-junta 
Núm. de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

1 07/01/2015 Resolució recurs concurs oposició 
caporal, interposat pel Sr. M.F.M.C 

 

2 08/01/2015 Bestreta I 2015  
3 08/01/2015 Avançament nòmina Sr. P.R.R.  
4 08/01/2015 Subvencions Diputació de Barcelona, 

catàleg 2015 
 

5 09/01/2015 Autorització terrassa d'hivern bar Fama  
6 09/01/2015 Autorització terrassa d'hivern bar Fent 

Boca 
 

 
 
 
8.- 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 19.20 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 


