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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 
JUNY 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: 9.15 hores 
Hora que acaba:  11.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpte Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, interventor. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

data  15.06.16 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de factures 
4) Aprovació relació de despeses 
5) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
6) Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats des del 15 de maig al 15 de juny de 

2016 
7) Atorgament llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., per a la 

instal·lació d’un nou subministrament al carrer Montseny, xx, de Canet de Mar 
8) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de reforma i ampliació d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere, núm. xx 
9) Donar compte de la relació de decrets del 6 al 10 de juny de 2016  (núm. 537 al núm. 

546) 
10) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 15.06.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 15 
de juny de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 
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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.- Diligència d’Ordenació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala 
Contenciós Administrativa – Secció Tercera, de data 13 de juny de 2016, en 
relació al Recurs ordinari (Llei 1998) núm. 347/2010 Secció: T, interposat per 
ANIBEX TEN, S.L., acusant rebut de l’ofici procedent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, de data 9/06/16 i ordenant que s’uneixi i doni vista a les parts per un termini 
de cinc dies perquè puguin al·legar el que creguin convenient. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Comunicació d’Aulés Advocats sobre l’emplaçament de l’arquitecte David 
Sainz Viladecans i l’empresa constructora Construcciones Cots y claret, SL, en el 
procediment ordinari 316/2016 Secció S, presentat per la Fundació Els Garrofers 
contra David Sainz Viladecans Asemas Mutua de Seguros y Reaeguros, prima fija, 
MAPFRE Seguros de empresas, Construcciones Cots y Claret, SL i Audingintraesa, 
SA., informant que ja s’han presentat les oportunes contestes a la demanda, per 
part de: A) ASEMAS i DAVID SAIZ VILADECANS; B) MAPFRE I AUDINGINTRAESA.  
 
Se’n dóna compte, i es comunica que manca la presentació de la contesta per part 
de l’empresa Constructora Cots y Claret, SL, i s’acorda demanar còpia dels escrits 
al despatx Aulés. 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data  22 de juny de 2016, de l’Ajuntament  per import de 
58.994,09 €, corresponent a la relació F/2016/40.  
Vista la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 99,95 € corresponent a la 
relació F/2016/9.  
 
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 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 de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data  22 de juny de 2016, de l’Ajuntament  per 
import de 58.994,09 €, corresponent a la relació F/2016/40.   
 
SEGON.-Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 99,95 € 
corresponent a la relació F/2016/9.  
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES  

Vista la relació de despeses de data 22 de juny de 2016, de l’Ajuntament per import de 
10.586.01 €, corresponent a la relació 12.  

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 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 de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 de juny de 2016, de l’Ajuntament per 
import de 586,01 €, corresponent a la relació 12 de despeses setmanals,  

SEGON.-Aprovar l’aportació a organismes autònoms, Ràdio Canet per import de 10.000 €.  

TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016,segons detall següent, 

 

5. - APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 

Vista la proposta d’acord a la Junta de Govern d'atorgament d'ajudes socials en relació 
BSGG/23/2016, de data 16 de juny, per import de 1.099,66 € 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, 
d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en l’article 25.2.e 
l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb càrrec a 
la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2016. 
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Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 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/23/2016, atorgant les quantitats que 
s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
0107 K. B-F. llibres escolar /material escolar 87,00 
0112 E.M.V. activitats d'estiu 72,00 
0114 S.M.P. activitats d'estiu 120,00 
0118 C.Q.P. desplaçaments/ transports (escolars, disminuïts) 40,20 
0119 N. EM. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 40,30 
0120 S.D.P. allotjament urgències/pensió 322,00 
0120 S.D.P. desplaçaments/ transports (escolars, disminuïts) 19,10 
0121 A.C.V. despeses habitatge - subministraments - LLUM 329,06 
0122 A.B.B. activitats extra-escolars/reforç 70,00 

Import total relació BSGG/23/2016 1.099,66 
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 48021 del 
pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 

6.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES DEL 15 DE 
MAIG AL 15 DE JUNY DE 2016 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, des del dia 15 d'abril al 15 de maig de 2016. 

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 hi ha sis 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. 
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Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies del seu 
lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 

Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels diferents 
departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament hagi hagut 
de fer serveis extraordinaris.  

Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 

Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 17 de juny, que es transcriu a 
continuació: 

Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la Intervenció 
Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris realitzats en el període 
comprès entre el dia 15 de maig i el 15 de juny de 2016, emet el següent 

INFORME 

Primer.- Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels diferents serveis 
municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i pels regidors delegats de 
cada àrea, es proposa el pagament dels imports que s’indiquen pels conceptes que 
s’esmenten en cada cas: 

1.- Policia Local: 

a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 55,14 € que correspon a: 

- Caporals: 

- Agents: 

- 2,00 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 

-___ hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles 

b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1,592,00 €, que correspon a 796 hores 
efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 

c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 775,68 €, que correspon a 384 
hores efectuades com a responsable de torn, per diversos efectius, motivat per l’absència de 
caporal en el torn. 

d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 310,49 €, que 
correspon a 316,50 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per les auxiliars 
administratives destinades a la Policia Local. 
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e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 199,390 € que corresponen a 1 judicis 
dins del partit judicial i 1 judici fora del partit judicial 

2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 6.397,95 €, que correspon a: 

- 5 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 

- 266,50 hores, de personal de la Brigada municipal, per tasques generals de la 
Brigada, pel muntatge i desmuntatge de festes, Cementiri, etc. 

3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 1.228,02 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei d’electricistes 

- 18 hores derivades d’actuacions urgents del servei  

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 651,96 €, que correspon a: 

- 3 guàrdies del servei de Cementiri 

5.- Àrea de Medi Ambient, una despesa de 548,08 €, que correspon a 27,5 hores, efectuades 
pel personal per treballs fora de l'horari.  

6.- Àrea d'Hisenda, una despesa de 119,58 €, que correspon a 2 hores, efectuades pel 
personal per treballs fora de l'horari.  

7.- Serveis nocturns de la Brigada municipal, amb una despesa de 20,00 € que corresponen 
a 10 hores de treball nocturn. 

Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis extraordinaris de la Policia Local 
es retribueixin de la manera següent: 

 
Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Sergent  35,25 €/h 30,75 €/h 
Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 
Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment de l’import del 
preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia de les hores. A més a més, es 
preveu retribució per a les categories de sergent i sotsinspectors que no estava prevista.  

Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal amb els 
responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del 2015, els serveis 
extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de treball, pendent d’aprovar, per tant 
aquesta retribució no se sustenta en cap acord formal. 
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Tercer.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de perllongació que 
es preveu satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de l’Annex II, Sectorial de la 
Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari.  

Quart.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de cada concepte 
s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per al personal laboral com l’Acord 
de condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, vigents a 
l’actualitat.  

Cinquè.- El serveis extraordinaris, realitzats per personal d’administració i tècnic, es 
compensen, en funció del grup de titulació dels empleats que els han realitzat i l’horari i/o 
festivitat del dia de la realització, segons els acords existents. 

Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a disset de juny de dos mil setze 

Vist l’informe emès per l'interventor municipal de data 21 de juny, que es transcriu a 
continuació: 

INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 44/2016 

 Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 

I N F O R M E 

ASSUMPTE 

Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes de juny. 

RELACIÓ DE FETS 

 S’ha tramès a aquest òrgan interventor per la seva fiscalització proposta d’acord per la Junta 
de Govern Local amb la següent part resolutiva: 

“Primer.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil euros amb setanta-dos cèntims (9.000,72 
€) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, 
en el període comprès entre el 15 de maig al 15 de juny de 2016, segons relació detallada 
que s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents noranta euros (1.592,00 €) 
corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia local i fins a la quantitat 
de vint euros (20,00 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i 
Serveis, durant el mes de juny de 2016 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat set-cents setanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims 
(775,68 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de juny de 2016.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents deu euros amb quaranta-nou cèntims 
(310,49 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes de juny de 2016. 
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Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-nou euros amb trenta-nou cèntims 
(199,39 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, previstos en l'Acord de 
Condicions de Treball, durant el mes de juny de 2016.  

Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del pressupost 
general per a l’any 2016: 

  
Servei Partida Import 
Policia Local  43 13300 15100 2.622,21 € 
Serveis Econòmics 12 93400 13001 119,58 € 
Medi Ambient 22 17100 13001 548,08 € 
Esports 52 34200 13001 79,72 € 
Enllumenat 21 16500 13001 1.228,02 € 
Cementiri 42 16400 13001 651,96 € 
Brigada 21 15320 13001 6.397,95  

No obstant això, la Junta de Govern Local de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 

FONAMENTS DE DRET 

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

Mar per als anys 2007-2010.  
 Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, per als 

anys 2007-2010.  

CONSIDERACIONS 

PRIMER.- En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, el qual fou 
aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007. 

En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010. 

Pel que respecte a l’exercici 2016, els esmentats acords de condicions esdevé de plena 
aplicació. 

SEGON.- L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal pertanyent a grups i 
categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos de la Policia local), un import 
únic de 19,98 euros/hora (per a l’exercici 2016) per als serveis extraordinaris realitzats fora 
de l’horari laboral, sense distinció del dia de realització del servei.  

L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els horaris 
especials de la següent manera: 

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



S/iu 

 
9 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia 
Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari s’aplicaran segons la 
categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora per als comandaments (Inspector i 
Sergent). 

  
Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Caporals 33,90 €/h 29,30 €/h 
Agents 32,23 €/h 27,57 €/h 

TERCER.- A la vista de l’anterior, es constata que la proposta d’aprovació dels serveis 
extraordinaris efectuats per la Policia Local parteix d’uns preus que no es troben recollits en 
l’acord de condicions de treball del personal funcionari, i que representen un increment 
respecte al preus regulats al conveni, i per tant, incomplint allò que estableix l’article 19.Dos 
de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 
2016. 

QUART.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de perllongació 
que es preveuen satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de l’Annex II, Sectorial de 
la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari. 

CINQUÈ.- La proposta preveu aprovar hores extres del personal laboral no previstes en el 
pressupost inicial (brigada municipal, operaris de medi ambient, etc.), i per les quals s’han 
incrementat la dotació a través de transferències de crèdit. Aquest fet podria representar un 
increment de la massa salarial del personal laboral, incomplint allò que preveu l'article 
19.Quatre de la Llei 46/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'Exercici 2016. 

SISÈ.- Es constata que, considerant les hores que es pretén liquidar en la proposta, diversos 
membres del personal laboral hauran excedit el límit màxim de 80 hores extraordinàries 
anuals previst a l’article 35 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, descomptades les hores no compensades. 
No s’ha pogut verificar si en aquest còmput s’inclouen hores treballades per prevenir o 
reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents. El detall és el següent: 

  
PERSONAL GENER FEBRER MARÇ ABRIL  MAIG JUNY TOTAL 
FHP 17,00 36,50 0,00 13,50 6,50 7,00 80,50 
EBS 32,50 33,50 0,00 10,50 4,00 6,50 87,00 
PRR 24,00 30,50 10,50 10,50 10,50 0,00 86,00 
SFR 13,50 9,00 5,00 0,00 29,00 27,00 83,50 

SETÈ.- La proposta preveu liquidar complements retributius a membres del personal 
funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de guàrdia que, si bé estan 
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recollits en l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2012 i els seus annexos, no estan previstos 
com a tals en l’article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la 
Funció Pública i el Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris d’Administració Local, la qual cosa contravé allò establert en 
l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

CONCLUSIONS 

Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis extraordinaris. 

Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte d’aquest reparo suspendrà la 
tramitació de l’expedient. 

És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe.» 

 
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 de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat 

Primer.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil euros amb setanta-dos cèntims (9.000,72 
€) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, 
en el període comprès entre el 15 de maig al 15 de juny de 2016, segons relació detallada 
que s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents noranta euros (1.592,00 €) 
corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la Policia local i fins a la quantitat 
de vint euros (20,00 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i 
Serveis, durant el mes de juny de 2016 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat set-cents setanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims 
(775,68 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia 
local durant el mes de juny de 2016.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents deu euros amb quaranta-nou cèntims 
(310,49 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis pels 
administratius de la Policia local durant el mes de juny de 2016. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-nou euros amb trenta-nou cèntims 
(199,39 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, previstos en l'Acord de 
Condicions de Treball, durant el mes de juny de 2016.  

Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del pressupost 
general per a l’any 2016: 

 
Servei Partida Import 
Policia Local  43 13300 15100 2.622,21 € 
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Serveis Econòmics 12 93400 13001 119,58 € 
Medi Ambient 22 17100 13001 548,08 € 
Esports 52 34200 13001 79,72 € 
Enllumenat 21 16500 13001 1.228,02 € 
Cementiri 42 16400 13001 651,96 € 
Brigada 21 15320 13001 6.397,95  
 
 
7.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., 
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT AL CARRER MONTSENY, xx 
DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 26 de maig de 
2016 (núm. de registre 2016/3165) mitjançant la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
instal.lació d’un nou subministrament elèctric al Carrer Montseny, núm. xx, de Canet de Mar. 
  
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol.licita, 
són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb l’informe emès per 
l’enginyera tècnica municipal en data 30 de maig de 2016, i amb les condicions que consten 
a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 

INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SUBMINISTRAMENT 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
LOCALITZACIÓ:  c/ Montseny, núm. 18  

 
I N F O R M E: 

 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  
 
 
Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, el Tècnic que subscriu 
l'informa FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts. 
3 La reposició serà, en el cas de paviment de formigó, amb formigó de R.C. 20 N/mm2 de 

planta, d'un gruix mínim de 18 cm. perfectament remolinat. En cas de ser paviments 
asfàltics es farà una base de formigó sobre la qual  s’estendrà l’aglomerat asfàltic en 
calent. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm. a banda i banda de la rasa sempre sobre 
terreny no modificat. La capa d’asfalt s’estendrà a banda i banda 7 cm. més que la llosa 
de formigó. 

4 En el cas de realitzar-se canalització en calçada paral·lela a la vorera, la reposició del 
paviment serà en línia recta des del punt més llunyà a la vorera fins la rigola o la vorada. 

5 
 

El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat mecànicament i 
en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 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. 

Ref.: SCE-534599 
Reg. Entr. 2016/3165 
Data 26-05-2016 



S/iu 

 
12 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6 En tot cas, haurà de posar-se d'acord amb la Policia Local, per la regulació del tràfic rodat 
i vianants en general, així com dels propis veïns del carrer. S’haurà de col·locar la 
senyalització provisional d’obres que la Policia Local cregui pertinent. 

7 L’obra haurà d’estar perfectament delimitada, tant frontal com longitudinalment, mitjançant 
tanques o altres elements similars aprovats pels serveis tècnics municipals, de manera 
que tanquin totalment la zona de treball. 

8 S’haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a la lliure i segura 
circulació de vehicles i vianants, tals com acopis de runa, materials per la reconstrucció 
del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Caldrà col·locar senyalització 
lluminosa en horari nocturn. 

9 Tots els elements urbanístics que foren danyats a conseqüència de dites obres, es 
reposaran correctament, per això una vegada finalitzat el carrer, es realitzarà la 
corresponent inspecció per part dels Serveis Tècnics. 

10 Els serveis públics o privats que puguin resultar malmesos seran reparats a càrrec seu de 
manera immediata, previ avís als afectats i d’acord a les seves instruccions. 

11 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran d’estar 
senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació rodada. S’haurà de 
retirar qualsevol sac o contenidor de runa de la via pública durant el cap de setmana. 

12 En cas d’afectar a la calçada s’haurà d’executar en dues tramades, sense interrompre el 
tràfic de vehicles. 

13 En tot cas, s'avisarà als Serveis Municipals d'aigües i d'enllumenat públic i als Serveis 
tècnics d’altres companyies subministradores de serveis al municipi (electricitat, telefonia i 
altres usos privats (mines, etc.)) perquè donin el vist-i-plau "in situ", als efectes de no 
perjudicar els Serveis Soterrats. El resultat de la inspecció es reflexarà a l'acta prèvia a 
l'inici de les obres, sense la qual no es podran començar. 

14 Cal acomplir amb el decret 120/1992 de 28 d’abril (DOGC 12-6-1992) pel qual es regulen 
les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes de 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

15 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 
16 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una fiança de 

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

13,20 €. 
18 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 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 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. 

21 EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS CONDICIONANTS, S'HAURIEN 
DE PARALITZAR LES OBRES. 

 
OBSERVACIONS: 

 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la llicència, i 
que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els albarans de compra del 
formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 4 metres lineals i una durada de l’obra de 5 dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
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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’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 de l’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. per a la 
instal·lació d’un nou subministrament amb obertura de rasa i estesa de línia subterrània de 
Baixa tensió a instal·lar al carrer Montseny, xx, amb els condicionaments esmentats a 
l’informe de l’enginyera municipal de data 30 de maig de 2016 i que s’expressen al document 
de la llicència. 

 
SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet efectius l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de 13,20€, tal i com es 
disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de la present 
resolució, així com l’import de 168,21€ en concepte de taxes urbanístiques i 5,4€ en 
concepte d’ocupació de via pública. 

 
8.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 
AMPLIACIO D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER 
SANT PERE NÚMERO, xx   
 
Vista la instància presentada pel senyor JMCD, en nom i representació d’ell mateix, amb la 
qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere número xx 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 1 de juny de 2016, el contingut del 
qual és: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres situat al carrer Sant Pere, xx, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir llicència 
d’obres majors, expedient 123/2014. 
 
2.- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les obres. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació.  
 
3.- Respecte a la sol·licitud de retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia pels 
Residus de la Construcció, s’ha presentat el corresponent certificat de gestió de residus. 
En conseqüència, s’informa favorablement el seu retorn.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 23 de maig de 2016, el contingut del 
qual és: 
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“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor JMCD en virtut de la qual 
comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere, xx de Canet de Mar, s’emet el 
següent informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 11/11/2014 (registre d’entrada 5590), el senyor JMCD sol·licita llicència d’obres 
majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer 
Sant Pere, xx. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 12/02/2014 (exp. 123/2014) 
 
II.- Mitjançant escrit de data 11/05/2016, registrat d’entrada amb el número 2775, el senyor 
JMCD comunica la primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final 
d’obra (visat 2014011136, de data 29/04/2016) i el certificat de gestió de terres, runes i altres 
residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
01/05/2016, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 123/2014) i que els béns urbanístics 
municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), emetre el següent 
 

Fonaments de Dret: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 
1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al règim de 
comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de 
règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. La comunicació s’ha d’acompanyar 
de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet 
que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada 
(art. 75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar, amb afectació 
a l’estructura, per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament 
la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal observar el que disposa 
l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas de primera utilització i ocupació dels 
edificis i les construccions: 
 

Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
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75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després 
que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i 
el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la 
comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració 
atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte 
tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada. 
 

D’acord amb l’informe tècnic emès en data 01/06/2016, les obres portades a terme s’ajusten 
al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 123/2014).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és de 
l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant resolució 
DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de 19 de juny. 

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, s’ informa favorablement la 
comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 20 de juny d’enguany manifestant que: 
 
“Per tal de calcular l’import corresponent a la taxa per comprovació de la comunicació de 
la primera utilització i ocupació de les obres de reforma i ampliació de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere, xx, s’ha consultat l’ordenança fiscal 
núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme” article 6.1, comprovant que la quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les 
següents tarifes: 

 
“Comprovació de les primeres utilitzacions i ocupacions comunicades: 

- Part fixa:  300,46 € 
- Part variable:  0,75 €/m²” 

 
En aquest sentit, d’acord amb el projecte tècnic de l’arquitecte Xavier Alcalde Diez, presentat 
juntament amb l’expedient 123/2014 de llicència d’obres majors per a la reforma i ampliació 
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Pere, xx, s’obté un import de 
422,30 €, tal i com es justifica a continuació: 
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Part fixa: 300,46 €
Part variable: 162,45 m² 0,75 € 121,84 €

Suma 422,30 €

 
 
 
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 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. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 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, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera ocupació de les 
obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant 
Pere número xx, sol·licitada pel senyor JMCD, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de quatre-cents vint-i-dos euros amb 
trenta cèntims (422,30 €). 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 10 de novembre de 2014 
dels valors urbanístics en risc per un import de mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb 
seixanta-quatre cèntims (1.453,64 €) i dels residus de construcció la quantitat de cinc-cents 
cinquanta euros amb trenta-tres cèntims (550,33 €). 
  
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 6 AL 10 DE JUNY DE  
2016 (del núm. 537 al núm. 546) 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de decrets de l’Alcaldia des del dia 
6 al 10 de juny de 2016. (del núm. 537 al núm. 546) 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0537/2016 08/06/2016 Canvi adscripció funcionària municipal 

DE0538/2016 08/06/2016 Manament a justificar - Premis Organicus 



S/iu 
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DE0539/2016 08/06/2016 Resolució reclamació robatori mòbils pavelló 

DE0540/2016 08/06/2016 CANVI SIGNATURES 

DE0541/2016 08/06/2016 Anul·lació convocatòria delineant 

DE0542/2016 09/06/2016 Sol·licitud autorització d'entrada Riera del Pinar, XX per 
talar arbre 

DE0543/2016 09/06/2016 DESPESES SETMANALS 11 

DE0544/2016 09/06/2016 MANAMENT A JUSTIF.GARROFERS/CÀRITAS 

DE0545/2016 09/06/2016 Xerrades més concert a la cuina de la Masoveria  

DE0546/2016 09/06/2016 Festa "A reveure esplai Bitxus" 

[LUION_PLANTILLA] 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11.15 hores de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  


