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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 17 DE FEBRER DE 2016 

 
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: 09:00 hores 
Hora que acaba: 11:00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 
PRESIDEIX 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
HI ASSISTEIXEN 
Primer tinent d'alcalde Jesús Marín Hernàndez 
Segon tinent d'alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d'alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
 
EXCUSA L'ASSISTÈNCIA 
Quart tinent d'alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
Núria Mompel Tusell, la secretària municipal .També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal . 
 
ORDRE DEL DIA 
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 10 de febrer de 2016. 
2) Donar compte de les resolucions judicials d'assumptes municipals. 
3) Aprovació relació de fres. F/2015/61 
4) Aprovació relació de fres. F/2016/4 
5) Aprovació d'ajuts socials puntuals 
6) Aprovació d'ajut social puntual 
7) Aprovar conveni de col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu 
8) Atorgament llicència d'obres a Gas Natural per instal·lació d'escomesa al 
carrer del Mar, xx 
9) Atorgament llicència d'obres per rehabilitar el mur posterior del col.legi 
Yglesias 
10) Atorgament llicència d'obres menors al Sr. JLR, per a la 
construcció de tanca mitgera al carrer Emília Domènech, xx. 
11) Atorgament llicència d'obres menors al Sr. LLAB per a 
la millora i conservació habitatge T. Lledoners, xx. 
12) Atorgament de llicència d'obres menors al local ubicat a la Riera St. 
Domènec, núm. xx 
13) Atorgament de pròrroga de llicència d'obres per a la reforma d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Nou, xx. 
14) Donar compte de la relació de decrets des del dia 01 de gener de 2016 fins 
a 15 de gener de 2016. ( del núm. 1 al núm 12) 
15) Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 10 DE FEBRER DE 2016. 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 10 de febrer de 2016. i de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D'ASSUMPTES 
MUNICIPALS. 
 
2.1.- Decret de 28 de gener de 2016 del Jutjat del contenciós administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el RCA 458/2013 interposat per Invermercury, 
SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, pel qual es fixa en 3.714 euros la 
liquidació provisional de la provisió de fons del pèrit judicial economista proposat 
per l’ajuntament Sr. SBB. 
 
Se’n dóna compte i s’acorda ordenar la transferència bancària amb l’import 
requerit. 
 
2.2.- Providència de dos de febrer de 2016 del Magistrat del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, en el RCA 95/2013 interposat per 
SOREA, SA contra l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual es dóna un termini 
d’audiència de deu dies a la parts perquè es pronunciïn sobre la possible causa de 
suspensió de les actuacions per prejudicialitat del RCA 10/2014 que es tramita 
davant el Jutjat del contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona. 
Se’n dóna compte i s’acorda no oposar-se a la suspensió del procediment per 
causa de prejudicialitat. 
 
2,3.- Vista del dia 17 de febrer de 2016, a les 9:45h, davant el Jutjat 
social núm. 9 de Barcelona, per la sanció imposada pel Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Canet de Mar, accident teatre 
Odéon. 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2015/61 
 
Vista la relació de despeses de data 30 de desembre e de 2015, de 
l’Ajuntament per import de 5.694,41 €, corresponent a la relació F/2015/61 
i relació de data 30 de desembre de 2015, per import de 14.368,73 €. 
 
Vista la relació de despeses de 30 de desembre de 2015, de l'Organisme 
Autònom Ràdio Canet per import de 80,21 €, corresponent a la relació 
F/2015/16 i la relació de data 30 de desembre per import de 107,78 €. 
 
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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions. 
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Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació: 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE: 
 
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2015 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 de febrer de 2016. 
En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 
1174/1987, de 18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació amb 
l’article 214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que 
s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula el següent 
informe envers al següent, 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, 
per import 5.694,41 € corresponent a la relació F/2015/61 i relació de data 
30 de desembre de 2015, per import de 14.368,73 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de 30 de desembre de 2015, de 
l'Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 80,21 €, corresponent a la 
relació F/2015/16 i la relació de data 30 de desembre per import de 107,78 
€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes 
recollits en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès 
seran objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d'Alcaldia d'Administració Oberta, s'acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 30 de desembre de 2015, 
per import 5.694,41 € corresponent a la relació F/2015/61 i relació de data 
30 de desembre de 2015, per import de 14.368,73 €. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de despeses de 30 de desembre de 2015, de 
l'Organisme Autònom Ràdio Canet per import de 80,21 €, corresponent a la 
relació F/2015/16 i la relació de data 30 de desembre per import de 107,78 
€. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FRES. F/2016/4 
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Vista la relació de despeses de data 15 de febrer de 2016, de l’Ajuntament 
per import de 55.220,30 €, corresponent a la relació F/2016/4. 
 
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 2016, que fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 
de desembre de 2015. 
 
Vist l’informe de l’Interventor municipal que es transcriu a continuació: 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE: 
 
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES CORRESPONENT AL PRESSUPOST 2016 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 de febrer de 2016 
En l'exercici de la funció interventora que es regula a l'article 4) del RD 
1174/1987, de 18 de setembre que regula el Règim Jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació amb l’article 
214 RDL 02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. i d'acord amb els concordants que 
s’estableixen de la mateixa Llei, aquesta Intervenció formula el següent 
informe envers al següent, 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de febrer de 2016, per 
import 55.220,30 € corresponent a la relació F/2016/4. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes 
recollits en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès 
seran objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d'Alcaldia d'Administració Oberta, s'acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 15 de febrer de 2016, per 
import 55.220,30 € corresponent a la relació F/2016/4. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
5.- APROVACIÓ D'AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/05/2016 de data 12 de febrer de 
2016, per import de 580,55 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
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Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de cada 
ajut social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic 
per l’exercici de 2016. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/05/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte 
d’ajuts socials puntuals: 
 
NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
 
034 A.M.D. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 450,00 
 
035 JA.E.H. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 43,85 
 
036 JA.E.H. despeses habitatge - subministraments - LLUM 86,70 
 
Import total relació BSGG/05/2016 580,55 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
6.- APROVACIÓ D'AJUT SOCIAL PUNTUAL 
Vista la relació de despeses número BSGG/06/2016 de data 15 de febrer de 
2016, per import de 250,00 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que es proposa l’atorgament d’aquest ajut social puntual a una persona 
que no està empadronada al municipi, la tècnica de referència informa 
desfavorablement a l’atorgament d’aquest ajut, que es fa a proposta de la 
regidora de l’àrea. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic 
per l’exercici de 2016. 
 
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. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s'acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/05/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte 
d’ajuts socials puntuals: 
 
NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
 
033 J.R.M. allotjament urgències/pensió 250,00 
 
Import total relació 
 
BSGG/06/2016 250,00 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. En aquest sentit, cal posar de manifest per 
aquesta Intervenció que: 
 
• Cal fer un Reglament de serveis socials que reguli l'atorgament dels Ajuts 
(Veure informe de fiscalització a posteriori). 
 
• L'Informe tècnic que hi consta a l'expedient es desfavorable. 
 
7.- APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 
 
Atès que l’Associació Cultural Plataforma Odèon ha proposat a l’àrea de Cultura 
organitzar conjuntament una sessió d’Òpera a la fresca a travès del programa 
Liceu a la Fresca que organitza la Fundació del Gran Teatre del Liceu en 
col·laboració amb municipis d’arreu. 
 
Atès que és voluntat del govern municipal participar i donar suport a les 
entitats perquè desenvolupin una programació cultural estable i de qualitat, i 
que les obligacions que ha d’assumir l’Ajuntament per desenvolupar aquesta 
activitat es restringeixen a donar suport logístic el dia de l’esdeveniment 
(cadires, tarima i assegurança de responsabilitat civil.) 
 
Atès que l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon té la infraestructura 
necessària per fer la projecció d’aquest esdeveniment, i que l’espai per dur a 
terme l’activitat serà la Pl. Colomer el dia 8 de juliol a les 22h dins el programa 
d’actes de la Festa Major 2016 i en l’entorn de les voltes de l’Odèon. 
 
Atès que per poder dur a terme aquesta activitat és necessari que l’Ajuntament 
signi el conveni de col·laboració que la Fundació Gran Teatre del Liceu ha 
previst per tots els municipis col·laboradors amb aquest acte cultural. 
 
Atès que el text de referència és el següent: 
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“ CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ 
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE 
[______________] 
Barcelona, el dia __ de desembre de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor RGS, amb D.N.I. núm. xxxxxxxxx, 
en qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU, amb NIF xxxxxxx i domicili a La Rambla núm. xx de Barcelona 
08002, en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de 
Barcelona Sr. Manuel-Àngel Martínez García en data 8 d’octubre de 2013, i amb 
número de protocol 1.795. En endavant, el LICEU. 
 
De l’altra part, el senyor/ senyora [___________], en la seva qualitat 
d’Alcalde-President de l’Ajuntament de [_______________] i domicili a 
[_______________]. En endavant, l’Ajuntament. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present 
conveni de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la 
principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives 
que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura musical operística a 
tot el territori de Catalunya. 
 
II.- Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent 
en projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la 
Barceloneta l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. 
Després de l’èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres 
indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense 
limitacions econòmiques ni geogràfiques. 
 
III.- Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent 
de les activitats artístiques i de la cultura,està interessat en participar en 
aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu municipi 
que hi estiguin interessats, de forma gratuïta. 
 
VI.- Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un 
conveni de col·laboració cultural d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
El LICEU, en tant que promotor, i l’Ajuntament, en tant que 
organitzador,col·laboraran amb la finalitat d’executar l’espectacle “Liceu a la 
fresca” consistent en la projecció de l’òpera “La bohème”, de G. Puccini, que es 
representarà al Gran Teatre del Liceu. 
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La projecció es farà el divendres, dia 8 de juliol de 2016, a les 22h 
aproximadament, segons el repartiment que s’indica a la fitxa artística adjunta 
 
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà 
en el seu municipi. 
 
Segona. Compromisos del LICEU. 
 
El LICEU, com a promotor del projecte “Liceua la fresca”, es compromet a: 
 
1. Dur a terme la representació de la funció de “La bohème” programada 
pel dia 8 de juliol de 2016, a les 20h i enregistrar-la. 
 
2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta 
definició, a través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament 
podrà agafar la senyal directe d’antena. 
 
3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de 
l’emissió esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en 
el projecte. 
 
4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 
executants. 
 
5. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament amb l’assessorament i 
definició de les necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció 
a la pantalla que s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi 
l’Ajuntament. 
 
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es 
compromet a: 
 
1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un 
acte en un indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la 
ciutadania i sense cobrar preu d’entrada. 
 
2. Instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el 
material de vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 
 
3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar 
l’assistència del públic a la projecció de l’òpera. 
 
4. Aportar els mitjans humans per l’organització de l’acte. 
 
5. Controlar la seguretat de les instal·lacions,que es respecti l’aforament 
màxim, i vetllar per la seguretat i higiene dels espectadors. 
 
6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
els riscos d’aquest espectacle públic. 
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7. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectables públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret 
112/2010, de 31 d’agost. 
 
Quarta. Gratuïtat del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi 
convingut expressament el contrari. 
 
Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
Aquest contracte no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió 
de drets de propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en 
relació a la informació, les dades o els coneixements que una part pot 
proporcionar a l’altra i que poden ser susceptibles d’explotació, segons el que 
disposa la normativa aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat 
industrial. Les llicències o cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial 
només es poden conferir de manera expressa en un contracte o conveni 
específic. 
 
Sisena. Comunicació 
 
Correspon a l’Ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri 
pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la 
seva disposició continguts per generar els materials sobre la producció 
operística per facilitar la promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà 
de donar el vist-i-plau de tots els elements promocionals d’aquest 
esdeveniment. 
 
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi 
editar s’hi reproduirà la fitxa artística de l’Annex I, i es farà constar 
expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda pel Gran 
Teatre del Liceu. 
 
Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts. 
 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 
 
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al 
mateix conveni. 
 
Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o 
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves 
accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 
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Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin 
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració 
qualsevol forma associativa admesa legalment. 
Vuitena. Modificacions de l’acord. 
 
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui 
vàlida ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i 
distinta que és una esmena o addenda del present conveni. 
 
Novena. Rescissió. 
 
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el 
mutu acord de les parts. 
 
Desena. Transmissió de drets i obligacions. 
 
Cap de les parts podrà cedir totalment o parcialment els seus drets i 
obligacions derivats d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit 
de l’altra. 
 
Onzena. Jurisdicció. 
 
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest 
conveni les parts, amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 
 
Vist i trobat conforme l’expedient administratiu de referència, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura i Participació, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu per celebrar la projecció de l’òpera La Bohème el dia 8 de juliol 
de 2016 a les 22h, el text del qual es transcriu en aquesta proposta. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin 
d’aquests acords. 
 
8.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES A GAS NATURAL PER 
INSTAL.LACIÓ D'ESCOMESA AL CARRER DEL MAR, xx 
 
Vista la instància presentada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. en data 29 
de gener de 2016 (núm. de registre 558/2016) mitjançant la qual sol·licita 
llicència per a la instal.lació d’una escomesa particular de gas al carrer Del 
Mar, xx. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
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l’informe emès per l’enginyera municipal de data 2 de febrer de 2016, i amb les 
condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
 
INFORME DE: L’ENGINYERA MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE: LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCOMESA PARTICULAR 
 
CANALITZACIÓ: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG 
 
LOCALITZACIÓ: c/ Del Mar, xx 
 
I N F O R M E: 
 
En resposta a la seva sol·licitud: 
Vista la documentació presentada, la tècnica que subscriu informa 
 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 
planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments 
asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual s’estendrà l’aglomerat asfàltic en calent. 
 
La llosa de formigó s’estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no 
Ref.:Z.M.012016830939 (GDE12916010079) 
Reg. 
Entr. 2016/558 
Data 29-01-2016 
 
modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. 
 
4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 
 
5  El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i 
en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una compactació assimilable 
al 95% P.M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament un assaig 
de la compactació d’aquest reblert de les rases. 
 
6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat i 
vianants en general, així com dels propis veïns del carrer, així com per possibles talls de 
carrer que puguin ser necessaris. 
 
7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de 
manera que tanquin totalment la zona de treball. 
 
8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció del 
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització 
lluminosa per les hores nocturnes. 
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9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 
 
10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de 
manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 
 
11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. 
 
12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 
 
13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i 
altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no 
perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a 
l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 
 
14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d'abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen 
les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
 
15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança 
global per a la totalitat de les obres executades per Gas Natural al nostre municipi. 
 
17 Els sol·licitant haurà d’obtenir els permisos que puguin ser pertinents d’altres organismes 
oficials prèviament a l’execució de les obres. 
 
18 El començament de les obres es determinarà sempre d'acord amb la Policia Local. 
 
19 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si l’edificació a la 
que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de Primera Ocupació. 
 
20 Atès que l'actuació es troba dins de la zona d’afectació de la carretera N-II és 
necessari disposar de l’informe favorable corresponent per part dels Serveis 
Territorials de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
21 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals. 
 
22 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN DE 
PARALITZAR LES OBRES. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de 
la llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 118 
i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
 
Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, 
S.A., per a la obertura d’una rasa per a la instal.lació d’una escomesa particular 
de gas al carrer Del Mar, xx de Canet de Mar. Aquesta llicència resta 
condicionada a les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística 
municipal i les específiques marcades per l’enginyera municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de vuit euros amb quinze cèntims d’euro (8,15€), i 
per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-u 
cèntims d’euro (168,21 €). 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES PER REHABILITAR EL MUR 
POSTERIOR COL.LEGI YGLESIAS 
 
Vista la instància presentada pel Col.legi Yglesias, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a l’arranjament del mur posterior al C/Eusebi 
Golart, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 14 de desembre 
d’enguany i que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
arranjar el mur posterior del pati del col·legi Yglesias que dóna al carrer Pere 
Deleglise. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.500,80 € (IVA exclòs), aquest 
pressupost es troba dins dels preus actuals de mercat. 
 
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 
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menors amb les següents condicions: 
 
• No es tocarà cap element estructural. 
• L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 14 de desembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 14.12.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’arranjament del mur posterior del pati del col·legi Yglesias, amb front al carrer 
Pere Deleglise, sol·licitada pel mateix Col·legi Yglesias, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 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, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 14.12.2015.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
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jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Col.legi Yglesias, per a 
l’arranjament del mur posterior del pati al C/Eusebi Golart, xx, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. Amb les següents condicions: 
 
• No es tocarà cap element estructural. 
• L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de seixanta euros amb tres cèntims d’euro 
(60,03 €) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb 
vint-i-un cèntims d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
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 que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
10.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES MENORS AL SR. JLR, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE TANCA MITGERA AL CARRER EMÍLIA 
DOMÈNECH, xx. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JLR, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la construcció de tanca mitgera al carrer 
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Emília Domènech, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 23 de desembre 
d’enguany i que es transcriu a continuació: 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
la construcció d’una tanca mitgera a la finca situada al carrer Emília Domènech,xx 
 
11.  El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 2.000,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres 
menors amb les següents condicions: 
 
• L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 
• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents. “ 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de desembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 23/12/2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció de tanca mitgera al carrer Emília Domènech, xx, sol·licitada pel 
senyor JLR, 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 



Ref: S/iu 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

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 amb cap dels elements descrits a les 
ordenances fiscals, com ara mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
En virtut de tot això, s’ informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 23.11.2015.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. JLR, per a la 
construcció de tanca mitgera al carrer Emília Domènech, xx, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat. Amb les següents condicions: 
 
• L’acabat del mur serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors. 
• No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants 
existents. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de vuitanta euros (80,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00 €) i 
la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
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 
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d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
11.- ATORGAMENT LLICÈNCIA OBRES MENORS AL SR. LLAB PER A LA MILLORA I 
CONSERVACIÓ HABITATGE 
T. LLEDONERS, xx 
 
Vista la instància presentada pel Sr. LLAB, en virtut de la 
qual sol.licita llicència d’obres menors per a la millora i conservació de 
l’habitatge unifamiliar ubicat al Torrent dels Lledoners, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 22 de gener d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació de referència es comprova que es tracta del full 
d’assumeix de direcció facultativa de l’obra de millora i conservació de l’edifici 
existent situat al Torrent dels Lledoners, xx, destinat a habitatge unifamiliar. 
 
Aquesta documentació complementa l’expedient de sol·licitud de llicència 
d’obres menors. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 40.000,00 € (IVA exclòs). 
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 d’acord amb el projecte tècnic presentat en data 29 de desembre del 
2015, amb les següents condicions: 
 
• Els materials i els acabats de la façana principal hauran de ser estucats 
o arrebossats de morter amb colors terrossos clars o pintats 
posteriorment de color blanc, per integrar-se en el conjunt. No es 
permet cap altre tipus de material. 
• La recollida d’aigües pluvials es farà a l’interior de la cornisa; en cas de 
col·locar canaló exterior, aquest serà de secció semicircular i de material 
ceràmic, o de qualsevol altre material, que haurà d’anar pintat del 
mateix color que el parament de façana. 
• En cas de substituir el baixant de façana existent, aquest haurà d’anar 
encastat com a mínim a nivell de planta baixa i connectat directament a 
la calçada per sota la vorera. Caldrà protegir el bordó amb una platina 
metàl·lica enrasada amb el bordó 
 
Finalment, recordar, que donat que l’habitatge es situa en un carrer de trànsit 
i amb risc de rierades, en el cas que sigui necessari, caldrà minimitzar 
l’ocupació de la via pública, tant pel que fa a la superfície afectada com amb el 
temps d’ocupació. Caldrà detallar acuradament la previsió d’ocupació i en 
qualsevol cas, la proposta definitiva caldrà ser valorada per la policia local.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 22 de gener d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 22/01/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
millora i conservació de l’habitatge unifamiliar ubicat al Torrent dels Lledoners, 
xx, sol·licitada pel senyor LLAB, 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 amb la darrera documentació presentada en data 
29/12/2015 que s’ha declarat que no s’ocuparà la via pública en el transcurs de 
les obres. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 22/01/2016.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
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de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. LLAB, 
per a la millora i conservació de l’habitatge unifamiliar ubicat al Torrent dels 
Lledoners, xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions particulars: 
 
• Els materials i els acabats de la façana principal hauran de ser estucats 
o arrebossats de morter amb colors terrossos clars o pintats 
posteriorment de color blanc, per integrar-se en el conjunt. No es 
permet cap altre tipus de material. 
• La recollida d’aigües pluvials es farà a l’interior de la cornisa; en cas de 
col·locar canaló exterior, aquest serà de secció semicircular i de material 
ceràmic, o de qualsevol altre material, que haurà d’anar pintat del 
mateix color que el parament de façana. 
• En cas de substituir el baixant de façana existent, aquest haurà d’anar 
encastat com a mínim a nivell de planta baixa i connectat directament a 
la calçada per sota la vorera. Caldrà protegir el bordó amb una platina 
metàl·lica enrasada amb el bordó 
 
Finalment, recordar, que donat que l’habitatge es situa en un carrer de trànsit 
i amb risc de rierades, en el cas que sigui necessari, caldrà minimitzar 
l’ocupació de la via pública, tant pel que fa a la superfície afectada com amb el 
temps d’ocupació. Caldrà detallar acuradament la previsió d’ocupació i en 
qualsevol cas, la proposta definitiva caldrà ser valorada per la policia local. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de mil sis-cents euros (1.600,00€) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de vuit-cents euros (800,00 €) 
i la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
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 que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
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12.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBRES MENORS AL LOCAL UBICAT 
A LA RIERA ST. DOMÈNEC, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 21 de gener d’enguany i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en 
la reforma interior i estructural de la planta baixa de l’edifici situat a la Riera 
Sant Domènech, xx (l’Hostalet de Canet). 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 25.000,00 € (IVA exclòs). 
 
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.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 22 de gener d’enguany, 
el contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/01/2016, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reforma interior i estructural de la planta baixa de la riera Sant Domènec, xx, 
sol·licitada per l’HOSTALET DE CANET, s’emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 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. 
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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, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic 
de data 21/01/2016.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors als Srs. XR i MA, com a propietari i 
llogater respectivament de l’edifici ubicat a la 
Riera Sant Domènec, xx, l’Hostalet de Canet, per a la reforma interior i 
estructural de la planta baixa, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost 
s/construccions per un import de mil euros (1.000,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21 €). 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cinc-cents euros (500,00 
€) i la fiança pels residus de la construcció per valor de cent cinquanta euros 
(150,00 €). 
 
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 que disposen les ordenances 
fiscals vigents. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta proposta en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. L'anterior acord desprès serà objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
13.- ATORGAMENT DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA 
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REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER 
NOU, xx. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. ACM, en virtut de la qual 
sol.licita llicència de pròrroga de llicència d’obres per a la reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Nou, xx. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de novembre 
d’enguany i que es transcriu a continuació: 
 
“Consultada la sol·licitud de pròrroga de referència i l’expedient 96/2013 
de llicència d’obres majors per a la reforma d’un habitatge entre mitgeres al 
carrer Nou, xx, es constata el següent: 
 
• Tant el sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és la Sra. 
ACM. 
• La llicència inicial es va concedir el dia 3 d’octubre de 2013, i el termini 
per a acabar les obres era de dos anys a partir de la recepció de la 
notificació de la llicència al titular, en aquest cas el dia 4 de novembre de 
2013. 
 
Per altra banda, realitzada una inspecció visual al C/ Nou, xx, en data 5 
de novembre del 2015, es constata que s’han iniciat les obres. 
 
Per tot l’esmentat, donat que la sol·licitud de pròrroga de llicència 
d’obres majors s’ajusta a les previsions de la normativa urbanística vigent, 
s’informa FAVORABLEMENT a la seva concessió.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 9 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Vist l’escrit presentat, en data 30.09.2015 (reg. 6222) per la senyora ACM, en el 
qual demana la pròrroga de la llicència d’obres majors 
concedida per a la reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al 
carrer Nou, xx la tècnica que subscriu en considera el següent: 
 
Segons disposa l’article 116 de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar, les llicències caduquen i queden sense efecte, sense dret a 
indemnització, quan les obres d’edificació o els treballs d’instal·lació no s’inicien 
o acaben en els terminis establerts. No obstant això, el titular de la llicència 
podrà sol·licitar una sola pròrroga dels dos terminis, abans de dos o tres mesos 
del final dels previstos per al començament i el final de les obres, 
respectivament. 
 
Segons disposa l’article 116.2 NNSS, les pròrrogues són concedides per la 
meitat del termini de què es tracti. 
 
La llicència d’obres va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local, de data 3 d’octubre de 2013, va ser notificada en data 4 de novembre de 
2013 i la sol·licitud de pròrroga s’ha efectuat abans de la seva caducitat, la qual 
s’havia de produir en data 4.11.15, per la qual cosa procediria la concessió de 
la pròrroga sol·licitada. 
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En virtut de tot això, i vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal i 
del cap del Servei d’inspecció i disciplina urbanística, de data 6.11.2015, 
s’informa favorablement sobre la pròrroga de la llicència d’obres 96/2013, 
concedida a la senyora ACM. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior 
criteri.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents, del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta 
Junta de Govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia 
mitjançant Decret núm. 743/2015 de 19 de juny, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d'Alcaldia de Territori, s'acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC- Concedir pròrroga llicència d’obres pel termini d’un any des de la data 
de la seva concessió a la Sra. ACM, per a la reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al C/Nou, xx, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret de propietat. 
 
ASSUMPTE VIA URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 
del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
sotmet a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no 
inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada 
i declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i 
votació en els termes següents. 
 
14.-EXAMEN I APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE FORMA INTERINA 
D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, PEL SISTEMA DE CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 31 d’octubre de 2105m, va 
aprovar el pressupost General pel 2016, així com la plantilla de personal. 
 
Atès que a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per a l’any 
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2016 hi ha una plaça d’inspector de la Policia Local, que a més d’estar dotada 
pressupostàriament, està vacant des del passat dia 7 de febrer. 
 
Atès que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2016, estableix que al llarg de l’exercici 2016 no es procedirà, a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i pe a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als castors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin a 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord del Ple municipal de 
data 24 de setembre de 2015 va declarar com a serveis públics essencials, 
entre d’altres, l’ordenació i control del tràfic en els vies urbanes i la vigilància 
en general del municipi, tasques assignades a 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 és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret 743/2015, de 19 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 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s'acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a la provisió de forma interina d’una plaça 
d’inspector de la Policia Local, per concurs oposició lliure, 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 LA PROVISIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A INTERÍ, DE LA 
POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI 
 
Primera.- Objecte 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de 
personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a 
l’accés, a una plaça d'inspector interí, vacant de personal funcionari de 
l’escala d’Administració especial, subescala Serveis especials, classe 
Policia local, grup A2 i, previst a la corresponent oferta pública d’ocupació. 
 
L’esmentat lloc de treball tindrà assignades les retribucions i jornada de 
treball que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar, els acords i convenis subscrits amb la 
representació del personal municipal i la legislació vigent. 
 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per 
les Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de 
maig de 2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de 
data 8 de juny de 2010. 
 
Segona.- Tipus de relació 
El tipus de relació serà nomenament de funcionari/a. interí 
 
Tercera.- Funcions a desenvolupar 
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d’inspector 
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 de incompatibilitat així com les 
previstes a la fitxa SEG01 de la Relació de Lloc de Treball de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Quarta.- Requisits dels/de les aspirants 
 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1 de la base general 
2a, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics: 
 
a) Edat: Haver complert 18 anys 
b) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70 m els homes 
c) Titulació: Estar en possessió del títol universitari de grau, o bé el 
títol d'enginyer/a tècnic/a, de diplomat/da universitari/ària de primer 
cicle, d'arquitecte tècnic/a, de formació professional de tercer grau o 
un altre equivalent o superior. 
d) Llengua catalana: Nivell superior de la llengua catalana (nivell C). 
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 conduir de les classes A i B i de 
l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (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. Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que 
acreditin un grau de discapacitat igual al previst per la legislació 
estatal, els/les jubilats/des i els/les aspirants que estiguin en situació 
legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent 
proposició per prendre part en el procés. 
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Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de 
sol·licituds i s’haurà d’acreditar documentalment, en els termes establerts 
a la Base 3.6 de les Bases Genèriques 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 3a, 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 
 
President:La secretària municipal o funcionari en qui delegi 
Vocals: Dos inspectors cap de Policies Locals de Catalunya 
Un representant de la Direcció General de Policia. 
Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Secretari: La tècnica de recursos humans de l'Ajuntament (que 
actuarà sense veu i vot) o funcionari en qui delegui 
 
Setena.- Procés selectiu 
 
El sistema selectiu 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. 
B) Fase d’Oposició. 
 
 
Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que 
s’especifiquen a continuació: 
 
1e.- 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 prova els i les aspirants que 
acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les 
sol·licituds, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C) 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, 
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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 exposaran per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, dos 
temes. Els dos temes seran escollits pel Tribunal de cinc temes extrets a 
sort dels relacionats amb les matèries de l'annex II, apartat 2n. de les 
Bases Genèriques. 
 
Cada aspirant haurà de llegir el seu exercici davant del Tribunal i aquest li 
podrà demanar els aclariments que consideri oportuns. 
 
La prova puntuarà sobre 10 punts quedant eliminat del procés aquell/s 
aspirant/s que no obtinguin un mínim de 5 punts. 
 
3r.- Exercici. Pràctic. 
 
El tribunal proposarà dos o més supòsits pràctics amb l'objectiu de valorar 
la capacitat dels aspirants per resoldre problemes complexos d’àmbit 
policial relacionats amb les temes de l'annex 1 de les presents bases 
específiques i per dur a terme la gestió dels recursos humans. S'hauran 
de resoldre, per escrit, en el temps màxim de dues hores. El tribunal 
podrà demanar als aspirants els aclariments que consideri oportuns. 
 
La prova puntuarà sobre 10 punts quedant eliminat del procés aquell/s 
aspirant/s que no obtinguin un mínim de 5 punts. 
 
4t.- Exercici. Projecte. 
 
Elaboració i defensa d’un projecte de gestió sobre “Establir el dispositiu 
necessari per cobrir la seguretat durant la Fira Modernista de Canet de 
Mar”. 
 
L’Ajuntament facilitarà les dades necessàries per a l’elaboració del 
projecte, a través de l’enllaç http://canetdemar.cat/fitxa.php?id=14347 
L’extensió màxima del document escrit serà de 20 pàgines (arial 12 i 
interlineat senzill). 
 
El projecte s'ha d'entregar al registre general de la Corporació en sobre 
tancat i en el termini de presentació d’instàncies. 
 
L'ajuntament ha de lliurar a cada membre del tribunal una còpia dels 
projectes presentats, com a mínim, amb deu dies d’antelació a la data de 
començament de les proves. 
 
Els aspirants hauran d’elaborar un powerpoint, en un temps màxim de 45 
minuts i seguidament fer la defensa del projecte davant del tribunal, en 
base al powerpoint elaborat, en un temps màxim de 20 minuts. El tribunal 
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pot sol·licitar als aspirants aquells aclariments que consideri oportuns 
sobre els projectes presentats. 
 
La prova puntuarà sobre 10 punts quedant eliminat del procés aquell/s 
aspirant/s que no obtinguin un mínim de 5 punts. 
 
5r.- Entrevista personal 
 
A criteri del Tribunal es podrà dur a terme, en darrer lloc, una entrevista 
personal amb l’aspirant/s que hagin superat les proves d’aquesta fase. 
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre 
qüestions vinculades a les funcions pròpies del lloc de treball i 
l’experiència professional de l’aspirant, podent-se efectuar preguntes 
sobre el seu nivell de formació. 
 
Puntuarà sobre 10 punts quedant eliminat del procés aquell/s aspirant/s 
que no obtingui/n un mínim de 5 punts. 
 
6è.- 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 i planificació i gestió de 
recursos humans. 
 
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests 
objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat 
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població 
que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
7è.- Exercici. Prova mèdica. 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses 
col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants 
l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes, per als agents, 
a l’annex IV de les Bases generals de l’Ajuntament de Canet de Mar. Serà 
apte o no apte. 
 
ANNEX I 
 
TEMARI. 
 
1.- Policia i societat: 
1.1.- El servei públic de policia. Deontologia policial. Normes bàsiques 
d’actuació 
1.2.- Observació i anàlisis del territori i detecció de riscos. 
1.3.- L'entorn social: La societat actual i les minories de risc. Victimologia. 
1.4.- Tècniques de comunicació oral i escrita. 
2.- La policia Local: 
2.1.- Llei orgànica 2/1986, de 13 de marc, de forces i cossos de 
seguretat. 
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2.2.- Llei 16/ 1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 
2.3.- Objectius, funcions i estructura d'un servei de policia local. 
2.4.- La policia local i els altres cossos de seguretat. Competències 
exclusives i compartides. Les juntes locals de seguretat. 
 
2.5.- Els uniformes, els distintius, les identificacions i les salutacions. 
2.6.- Armament: Tipus d'armes. Us de l'arma de foc. Condicions per 
poder dur arma de foc i mesures de control. 
2.7.- El regim disciplinari. 
2.8.- Documentació policial i tramitació: El registre, els informes, les actes 
i els atestats. 
2.9.-Els fitxers automatitzats de caràcter policial. 
3.- Dret i procediment penal: 
3.1.- La jurisdicció penal: òrgans i competències. Les parts del procés 
penal. 
3.2.- La denuncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denuncia. 
3.3.- La detenció: Concepte. Supòsits legals en que es procedent la 
detenció. Manera de practicar una detenció. Els drets del detingut. La 
detenció de menors. 
3.4.- Persones criminalment responsables de delictes i faltes. 
3.5.- Delictes contra la integritat física de les persones. Delictes contra la 
llibertat. Les tortures i altres delictes contra la integritat moral. 
3.6.- Agressions, abusos i assetjaments sexuals. Delictes contra els drets 
i els deures familiars. 
3.7.- Els furts i els robatoris. 
3.8.- Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes 
contra la salut pública. 
3.9.- Delictes contra la seguretat del trànsit. 
4.- Trànsit 
4.1.- Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial: Normes 
generals de circulació. Infraccions i sancions, persones responsables i 
procediment sancionador. 
4.2.- Immobilitzacions i retirada de vehicles. 
4.3.- La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o 
estupefaents. Regulació i control. 
4.4.- El Servei Català de Trànsit. Competències de la Generalitat en 
matèria de trànsit. 
4.5.- El transport de mercaderies perilloses. Regulació i control. El 
transport de viatgers. Regulació i control. Especial referència al transport 
d'escolars. 
5.- L'ordenament local. 
5.1.- Espectacles, activitats recreatives i establiments públics. 
5.2.- Urbanisme. 
5.3.- El comerç i la venda ambulant. 
5.4.- L’ocupació de la via públcia 
5.5.- Els plans d’autoprotecció. Els plans de protecció civil municipals. 
5.6.- Els animals domèstics. Regulació i control. 
6.- Protecció de la Seguretat Ciutadana 
6.1.- Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la 
Seguretat ciutadana. 
6.2.- La utilització de vídeo càmeres pels cossos de seguretat en llocs 
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públics. 
7.- Tècniques de comandament. 
7.1.- La gestió d’un servei públic. 
7.2.- Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de 
conflictes. 
7.3.- Gestió de recursos i control de pressupost. 
8.- Coneixement de l’entorn 
8.1.- Equipaments i serveis municipals. 
8.2.- Festes populars i tradicions canetenques. 
 
SEGON.- Publicar les bases en el BOP, el DOGC i en el web municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris en relació amb aquest acord. 
 
15.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 01 DE 
GENER DE 2016 FINS A 15 DE GENER DE 2016. 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia 
des del dia 01 de gener de 2016 fins a 15 de gener de 2016. 
Num. Decret Data Títol 
DE0001/2016 05/01/2016 Decret justificació no celebració Junta de Govern 
Local del 6 de gener de 2016 
DE0002/2016 05/01/2016 Imposició Sanció persones físiques 04/01/16 
DE0003/2016 05/01/2016 Festes Country envelat Vil·la Flora 
DE0004/2016 05/01/2016 Incoació expedients de trànsit 04/01/16 
DE0005/2016 05/01/2016 Concessió llicència assumptes propis 
DE0006/2016 07/01/2016 Delegació de l'Alcaldia dies 13 a 24 de gener de 
2016 
DE0007/2016 08/01/2016 Sol.licitud PODEM o.v.p. 
DE0008/2016 12/01/2016 Contractació servei docència curs assistència 
sociosanitària M1016 M1019 i FCO03 
DE0009/2016 12/01/2016 Contractació servei docència curs assistència 
sociosanitària M1017 M1018 M1019 i FCO03 
DE0010/2016 12/01/2016 Contractació servei docència curs assistència 
sociosanitària M1016 i MP0029 
DE0011/2016 12/01/2016 Contractació servei docència curs assistència 
sociosanitària M1017 i M1018 
 
16.- 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 11 hores 
de tot el que jo com a la secretària certifico. 
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