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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 25 DE GENER DE 2017 

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: 9.35 hores 
Hora que acaba: 12.45 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

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  18.01.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació Ajuts  Socials Puntuals 
4) Aprovació assistència òrgans col·legiats des del dia 15 de desembre 2016 a 15 

de gener de 2017 
5) Aprovació dels serveis extraordinaris del mes de gener de 2017 
6) Acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de canet de 

Mar, dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
7) Aprovació acord recuperació local Plaça Onze de Setembre, s/n, cedit a 

l’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar 
8) Atorgament llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL, per a 

la instal·lació d’una variant de línia MT 25 kw al carrer Castellet de Canet de 
Mar 

9) Atorgament llicència a Telefònica per a la substitució d’un armari pedestal per 
degradació a la Riera d’en Misser, XX 

10) Concessió llicència d’obres menors per modificar la porta d’accés del cotxe al 
carrer València, XX 

11) Concessió de llicència d’obres menors per a la pavimentació de la zona 
exterior i reconstrucció de tanques al carrer Castellet, XX 

12) Concessió de llicència d’obres menors per a la reforma interior i enderroc 
parcial de l’edificació existent al carrer Xaró Baix, XX 
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13) Concessió de llicència d’obres menors per a la rehabilitació de la coberta 
inclinada de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Caldeta, XX 

14) Donar compte de la relació de decrets del 9 al 14 de gener de 2017 (números 
del 3 al 22) 

15) 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 18.01.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 18 de gener de 2017 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 
 
- Escrit rebut del Tribunal Constitucional – Sala Segona – de data 4 de gener de 

2017, en relació al Recurs d’empara número 2119-2013 J, interposat pel Sr. 
PNA relatiu al  procediment sobre Protecció de Drets Fonamentals núm. 
159/2011-A interposat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, contra l’Ajuntament de Canet de Mar, reclamant la remissió de 
l’expedient administratiu de referència. 

 
Se’n dóna compte i es comunica que ja ha estat remès l’expedient sol·licitat al 
Tribunal Constitucional.  
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS AJUTS SOCIALS PUNTUALS  
 
Vistes les relacions de despeses números BSGG/02/2017 de data 13 de gener de 
2017 per import de 481,11 € i, número BSGG/03/2017 de data 17 de gener de 
2017 per import de 625,33 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
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. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/02/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 
08 JA.M.M. despeses habitatge -fiances 300,00 
09 C.R.R. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 28,62 
010 F.M.U. despeses habitatge - subministraments - LLUM 152,49 

    
  

Import total relació BSGG/02/2017 481,11 
 

SEGON.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/03/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM
. 

BENEFICIAR
I CONCEPTE 

IMPOR
T 

7 M.A. 
despeses habitatge - subministraments - 
AIGUA 32,93 

11 A.R.P. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 80,00 
14 M.T. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 430,00 
15 I.M.G. despeses habitatge - subministraments - LLUM 82,40 

    
  

Import total relació BSGG/03/2017 625,33 
 
 

TERCER.- 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. 
 
 
QUART.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
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CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses 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. 
 
 
4.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIA ÒRGANS COL.LEGIATS DES DEL DIA 15 DE 
DESEMBRE AL 15 DE GENER DE 2017 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 21 i 28 de desembre de 2016 i 4 i 11 de gener de 2017, segons les quals 
la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i el Sr. Josep M. Masvidal 
Serra han assistit a totes les sessions celebrades i el Sr. Lluís Llovet Bayer ha 
assistit a les sessions dels dies 21 i 28 de desembre de 2016 i 11 de gener de 
2017. 
 
Vistes les actes de les Comissions Assessores dels dies 20 i 27 de desembre de 
2016, segons les quals el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, la 
Sra. Sílvia Tamayo Mata i el Sr. Josep Maria Masvidal Serra han assistit a totes 
les sessions, el Sr. Jesús Marin Hernández, la Sra. Cristina Soler Vílchez i la Sra. 
Raquel Serra Lerga han assistit a la sessió del 20 de desembre de 2016 i el Sr. 
Antoni Romero Carbonell ha assistit a la sessió del 27 de desembre de 2016.  
 
Vistes les actes dels Plens Municipals dels dies 22 i 29 de desembre de 2016, 
segons les quals hi han assistit la Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Laureà Gregori 
Fraxedas, el Sr. Marc Jiménez Torres, el Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Angel Lopez 
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Solà, el Sr. Jesús Marin Hernández, el Sr. Josep Maria Masvidal Serra, el Sr. 
Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler 
Vílchez i la Sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia i de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 
  

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre 15 de desembre de 2016 i el 14 de gener 
de 2017, amb el següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 368,84 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 368,84 € 
Jiménez Torres, Marc 468,84 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.573,83 € 
Lopez Solà, Angel 368,84 €  
Marin Hernández, Jesús 481,84 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.942,16 € 
Romero Carbonell, Antoni 418,84 € 
Serra Lerga, Raquel 1.892,16 € 
Soler Vílchez, Cristina 418,84 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.942,16 € 
TOTAL 10.182.19 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 10.182,19 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200/ 23301. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en la base 56 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes previstos en 
l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del mateix article.  
 
5.- APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL MES DE GENER DE 2017 
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Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 16 de desembre de 2016 al 15 de 
gener de 2017. 

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. 

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 18 de gener, 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 16 de desembre de 2016 fins al 15 
de gener de 2017, emet el següent 

INFORME 

Primer.- Els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, estan regulats a l'Acord de matèries comunes dels empleats públics 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple municipal de data 28 de juliol 
de 2016, la Direcció General de Relacions Laboral en va emetre resolució 
d'aprovació i d'ordenació de publicació en el BOE, el dia 18 de novembre de 2016. 

Segon.- 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 4.800,01 € que correspon 
a: 
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- Caporals: 

- 18,25 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i com es regula a l'Acord.  

- Agents: 

- 130,759 hores festives, derivades de diversos serveis i de 
situacions imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i 
com es regula a l'Acord . 

- 20,5 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, realitzades la nit del dia 31 de desembre i que es 
retribueixen com a H3. 

b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1,909,91 €, que correspon a 
945,50 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 

c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 2,151,72 €, que 
correspon a 556 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 
193,05 €, que correspon a 195 hores de coordinació administrativa, dutes a 
terme per les auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 

e) Plus de nocturnitat, amb una despesa global de 1,470,30 € que corresponen a 
39 torns en els que correspon efectuar el pagament del plus indicat.  

2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 1,245,59 €, que correspon a: 

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

- 8 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 1.085,75 €, que correspon 
a: 

- 5 guàrdies del servei d’electricistes 

- 0 hores derivades d’actuacions urgents del servei  

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 868,60 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei de Cementiri 

- 0 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos d'agost. 
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5.- Àrea de Seguretat Ciutadana, una despesa de 139,86 €, que correspon a 7 
hores, efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

6.- Àrea de Serveis Generals, una despesa de 99,90 €, que correspon a 5 hores, 
efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

7.- Àrea de Serveis Econòmics, una despesa de 179,82 € que corresponen a 9 
hores, efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

8.- Àrea de Festes, una despesa de 239,76 €, que corresponen a 12 hores 
efectuades pel personal tècnic fora de l'horari de treball.  

9.- Àrea de Promoció Econòmica, 139,86 € que corresponen a  7 hores, 
efectuades pel personal fora de l'horari de treball.  

Segon.- El serveis extraordinaris, realitzats per la resta de personal es 
compensen, segons el vigent l'Acord de matèries comunes dels empleats públics, 

Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a divuit de gener de dos mil 
disset.» 

Vist l’informe emès per l'interventor de data 23 de gener, que es transcriu a 
continuació: 

D'acord amb allò previst en l'article 214 i ss. del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 

INFORME NÚM. 003/2017 

Assumpte: Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
15 de desembre de 2016 a 15 de gener de 2017 

I.- RELACIÓ DE FETS 

Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 18 de gener de 2017: 

«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 16 de desembre de 2016 fins al 15 
de desembre de 2017, emet el següent 

INFORME 

Primer.- Els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, estan regulats a l'Acord de matèries comunes dels empleats públics 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple municipal de data 28 de juliol 
de 2016, la Direcció General de Relacions Laboral en va emetre resolució 
d'aprovació i d'ordenació de publicació en el BOE, el dia 18 de novembre de 2016. 
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Segon.- 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 4.800,01 € que correspon 
a: 

- Caporals: 

- 18,25 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i com es regula a l'Acord.  

- Agents: 

- 130,759 hores festives, derivades de diversos serveis i de 
situacions imprevisibles, que es retribueixen segons preu d'H2, tal i 
com es regula a l'Acord . 

- 20,5 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles, realitzades la nit del dia 31 de desembre i que es 
retribueixen com a H3. 

b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1,909,91 €, que correspon a 
945,50 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 

c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 2,151,72 €, que 
correspon a 556 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 
193,05 €, que correspon a 195 hores de coordinació administrativa, dutes a 
terme per les auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 

e) Plus de nocturnitat, amb una despesa global de 1,470,30 € que corresponen a 
39 torns en els que correspon efectuar el pagament del plus indicat.  

2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 1,245,59 €, que correspon a: 

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

- 8 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 1.085,75 €, que correspon 
a: 
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- 5 guàrdies del servei d’electricistes 

- 0 hores derivades d’actuacions urgents del servei  

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 868,60 €, que correspon a: 

- 4 guàrdies del servei de Cementiri 

- 0 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos d'agost. 

 

5.- Àrea de Seguretat Ciutadana, una despesa de 139,86 €, que correspon a 7 
hores, efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

6.- Àrea de Serveis Generals, una despesa de 99,90 €, que correspon a 5 hores, 
efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

7.- Àrea de Serveis Econòmics, una despesa de 179,82 € que corresponen a 9 
hores, efectuades pel personal administratiu per treballs fora de l'horari.  

8.- Àrea de Festes, una despesa de 239,76 €, que corresponen a 12 hores 
efectuades pel personal tècnic fora de l'horari de treball.  

9.- Àrea de Promoció Econòmica, 139,86 € que corresponen a a 7 hores, 
efectuades pel personal fora de l'horari de treball.  

Segon.- El serveis extraordinaris, realitzats per la resta de personal es 
compensen, segons el vigent l'Acord de matèries comunes dels empleats públics, 

Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a divuit de gener de dos mil 
disset.» 

Vista la proposta d’acord següent: 

«Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit mil set-cents noranta-nou euros 
amb quinze cèntims (8.799,15 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 16 de 
desembre de 2016 al 15 de gener de 2017, segons relació detallada que 
s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil nou-cents nou euros amb noranta-
un cèntims (1.909,91 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local, durant el mes gener de 2017. 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil cent cinquanta-un euros amb 
setanta-dos cèntims (2.151,72 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de gener de 2017.  
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Quart.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-tres euros amb cinc 
cèntims (193,05 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2017. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents setanta euros amb 
trenta cèntims (1.470,30 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents 
de la Policia local durant el mes de gener de 2017. 

Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 

 
Servei Partida Import 

Serveis Generals. Personal laboral 11 92000 13001 99,90 € 

Serveis econòmics. Personal laboral  12 93400 13001 179,82 € 

Festes populars. Personal laboral 32 33800 13001 239,76 € 

Brigada. Hores extres 21 15320 13001 1.245,59 € 

Enllumenat. Hores extres 21 16500 13001 1.085,75 € 

Promoció econòmica. Mercat. Personal laboral 30 43120 13000 139,86 € 

Cementiri. Hores extres 42 16400 13001 868,60 € 

Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 193,05 € 

Policia Local. Personal laboral. Hores extres 43 13000 13001 139,86 € 

Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 10.331,94 € 

 14.524,13 € 

Setè.- Aprovar la compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal 
de l'Ajuntament segons el que estableix l'Acord de matèries comunes per els 
empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, segons el detall que s'indica a 
continuació: 

 
Servei 

Persona 

Dia Hores 
treballades 

Hores a 
compensar 

Motiu pel qual es treballa  

SERVEIS GENERALS 

F.T.U. 16/12/2016 02:50 05:40 CRTTT Acte ANC Santi Vidal 

 18/12/2016 02:40 05:20 CRTTT Area de Cultura - 
Memòries Guerra Civil 

 05/01/2017 02:30 05:00 Ajuntament Recepció SSMM 
Reis Orient 

BRIGADA 
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R.B.D. 01/12/2016 01:00 02:00 Fuga d'aigua Riera Gavarra 

A.C.A. 16/12/2016 02:00 04:00 Plaça Mercat 

 17/12/2016 03:00 06:00 Enterrament 

 18/12/2016 03:00 06:00 Enterrament 

D.C.F. 05/01/2017 03:00 06:00 Cementiri 

 07/01/2017 09:00 18:00 Cementiri 

 08/01/2017 03:00 06:00 Cementiri 

F.D.R. 03/01/2017 02:00 04:00 Plaça Mercat 

S.F.R. 23/12/2016 03:00 06:00 Enterrament  

EDUCACIÓ 

M.A.G. 13/12/2016 02:00 04:00 Consell Escolar Misericòrdia i 
SES Sunsi Mora 

CULTURA 

M.V.M. 18/12/2016 05:00 10:00 Presentació vídeo "Canet. 
L'Empremta de la guerra". 
Escola Teixits 

I.S.S. 18/12/2016 

 

 

05:00 

 

 

10:00 

 

 

Presentació vídeo "Canet. 
L'Empremta de la guerra". 
Escola Teixits 

J.B.M. 22/12/2016 02:14 04:28 Inauguració "Paraules de 
ciment" (Sala cultural 
Capmany) 

SERVEIS SOCIALS 

C.Z.P. 19/12/2016 03:00 06:00 Taller Joves violències 
masclistes 

JARDINERS 

E.B.S. 07/01/2017 06:30 13:00 Obertura deixalleria 

 08/01/2017 04:00 08:00 Obertura deixalleria 

A.R.M. 14/01/2017 06:30 13:00 Obertura deixalleria 

 15/01/2017 04:00 08:00 Obertura deixalleria 

ENLLUMENAT 

J.A.S. 17/12/2016 02:00 04:00 Averies carrers Santa 
Cristina i Sant Marc 

 18/12/2016 01:00 02:00 Averia carrer Sant Miquel 

 19/12/2016 04:00 08:00 Averies temporal  
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 20/12/2016 01:00 02:00 Averia enllumenat Rial Oms 

 24/12/2016 02:00 04:00 Accident carrer Gaudí 

A.B.R. 14/01/2017 01:00 02:00 Averia enllumenat polígon 

R.R.M. 02/01/2017 02:00 04:00 Averia polígon 

 03/01/2017 01:00 02:00 Treballs llums de Nadal 

 06/01/2017 01:00 02:00 Desconnexió llums Reis 

 07/01/2017 03:00 06:00 Desconnexió llums Nadal 

J.R.F. 26/12/2016 01:00 02:00 Averia carrer Salvador Espriu 

 31/12/2016 02:00 04:00 Averia carrer Salvador Espriu 
i Ronda Manresa 

 01/01/2017 01:00 02:00 Averia carrer Salvador Espriu 
i Santa Isabel 

CEMENTIRI 

J.M.C. 22/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 

 23/12/2016 04:00 08:00 Tanatori i serveis funeraris 

 25/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 

 04/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 

 05/01/2017 05:00 10:00 Tanatori i serveis funeraris 

 06/01/2017 05:00 10:00 Tanatori 

 07/01/2017 03:00 06:00 Serveis funeraris 

T.G.O. 26/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 

 31/12/2016 03:00 06:00 Tanatori 

 01/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 

 12/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 

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

II. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
PRIMER.- Quant a la legalitat administrativa, cal tenir el compte:  

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
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 Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública 
 Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. 
 Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals del Estat per 

l'any 2016. 
Segons informe de secretaria transcrit en la relació de fets, en la data que es 
sotmet a fiscalització aquest expedient, ja es troba en vigor l’Acord de matèries 
comuns dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple 
de 28 de juliol. 
SEGON.- Pel que fa a l’execució del pressupost de despesa, cal tenir en compte: 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 185. 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei 
d’Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 58 a 60. 

 Bases d’execució del pressupost 

III.- CONSIDERACIONS 

PRIMER.- Una part de les retribucions que es proposa liquidar es van meritar 
durant l’exercici 2016. D’acord amb l’article 176 del TRLHL:  

«1.-Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es 
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres 
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 

2. No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del 
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que 
percebi llurs retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local. 

b) Les derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 
182.3.» 

SEGON.- La proposta preveu aprovar hores extres del personal laboral 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. 

D’altra banda, es constata que diversos membres del personal laboral han 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.  
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No s’ha pogut verificar si en aquest còmput s’inclouen hores treballades per 
prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.  

TERCER.-La proposta preveu liquidar complements retributius a membres del 
personal funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de 
guàrdia que, si bé estan recollits en l’Acord regulador de matèries comunes 2016-
2017, 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, quant a 
les retribucions dels funcionaris de l'administració local. 

QUART.- D’acord amb l’article 7è del Reial Decret 861/1986, de 25 de abril, pel 
qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d’Administració Local, 
els crèdits consignats per al complement específic, complement de productivitat i 
les gratificacions extraordinàries del personal funcionari no poden superar, 
respectivament, el 75%, el 30% i 10% de l’import resultant de restar a la massa 
retributiva global pressupostada, exclosa la referida al personal laboral, la suma 
de les quantitats que al personal funcionari li corresponguin pels conceptes de 
retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de destí.  

Segons informe de la tècnica de recursos humans, les retribucions a funcionaris 
en concepte de complement específic i gratificacions extraordinàries superen 
aquests límits. 

CINQUÈ- L’increment de la dotació per hores extraordinàries del personal laboral 
prevista en el pressupost general per l’exercici 2017, aprovat provisionalment pel 
Ple en data 29 de desembre de 2016, i actualment en exposició pública, consolida 
la situació generada en l’execució de l’exercici 2016, durant el qual s’han tramitat 
diverses modificacions de crèdit.  

És previsible que al tancament de l’exercici 2016 es verifiqui un increment de 
retribucions en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici anterior contrari a la 
normativa pressupostària aplicable.  

IV.-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’aquesta objecció suspendrà la tramitació de l’expedient. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 
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Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit mil set-cents noranta-nou euros 
amb quinze cèntims (8.799,15 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 16 de 
desembre de 2016 al 15 de gener de 2017, segons relació detallada que 
s’adjunta. 

Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil nou-cents nou euros amb noranta-
un cèntims (1.909,91 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local, durant el mes gener de 2017. 

Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil cent cinquanta-un euros amb 
setanta-dos cèntims (2.151,72 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de gener de 2017.  

Quart.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-tres euros amb cinc 
cèntims (193,05 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de gener de 2017. 

Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents setanta euros amb 
trenta cèntims (1.470,30 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents 
de la Policia local durant el mes de gener de 2017. 

Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 

 
Servei Partida Import 
Serveis Generals. Personal laboral 11 92000 13001 99,90 € 
Serveis econòmics. Personal laboral  12 93400 13001 179,82 € 
Festes populars. Personal laboral 32 33800 13001 239,76 € 
Brigada. Hores extres 21 15320 13001 1.245,59 € 
Enllumenat. Hores extres 21 16500 13001 1.085,75 € 
Promoció econòmica. Mercat. Personal laboral 30 43120 13000 139,86 € 
Cementiri. Hores extres 42 16400 13001 868,60 € 
Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 193,05 € 
Policia Local. Personal laboral. Hores extres 43 13000 13001 139,86 € 
Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 10.331,94 € 
  14.524,13 € 

Setè.- Aprovar la compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal 
de l'Ajuntament segons el que estableix l'Acord de matèries comunes per els 
empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, segons el detall que s'indica a 
continuació: 

 
Servei Dia Hores Hores a Motiu pel qual es treballa  
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Persona 
treballades compensar 

SERVEIS GENERALS 
F.T.U. 16/12/2016 02:50 05:40 CRTTT Acte ANC Santi Vidal 
 18/12/2016 02:40 05:20 CRTTT Area de Cultura - 

Memòries Guerra Civil 
 05/01/2017 02:30 05:00 Ajuntament Recepció SSMM 

Reis Orient 
BRIGADA 
R.B.D. 01/12/2016 01:00 02:00 Fuga d'aigua Riera Gavarra 
A.C.A. 16/12/2016 02:00 04:00 Plaça Mercat 
 17/12/2016 03:00 06:00 Enterrament 
 18/12/2016 03:00 06:00 Enterrament 
D.C.F. 05/01/2017 03:00 06:00 Cementiri 
 07/01/2017 09:00 18:00 Cementiri 
 08/01/2017 03:00 06:00 Cementiri 
F.D.R. 03/01/2017 02:00 04:00 Plaça Mercat 
S.F.R. 23/12/2016 03:00 06:00 Enterrament  
EDUCACIÓ 
M.A.G. 13/12/2016 02:00 04:00 Consell Escolar Misericòrdia i 

SES Sunsi Mora 
CULTURA 
M.V.M. 18/12/2016 05:00 10:00 Presentació vídeo "Canet. 

L'Empremta de la guerra". 
Escola Teixits 

I.S.S. 18/12/2016 

 

 

05:00 

 

 

10:00 

 

 

Presentació vídeo "Canet. 
L'Empremta de la guerra". 
Escola Teixits 

J.B.M. 22/12/2016 02:14 04:28 Inauguració "Paraules de 
ciment" (Sala cultural 
Capmany) 

SERVEIS SOCIALS 
C.Z.P. 19/12/2016 03:00 06:00 Taller Joves violències 

masclistes 
JARDINERS 
E.B.S. 07/01/2017 06:30 13:00 Obertura deixalleria 
 08/01/2017 04:00 08:00 Obertura deixalleria 
A.R.M. 14/01/2017 06:30 13:00 Obertura deixalleria 
 15/01/2017 04:00 08:00 Obertura deixalleria 
ENLLUMENAT 
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J.A.S. 17/12/2016 02:00 04:00 Averies carrers Santa 
Cristina i Sant Marc 

 18/12/2016 01:00 02:00 Averia carrer Sant Miquel 
 19/12/2016 04:00 08:00 Averies temporal  
 20/12/2016 01:00 02:00 Averia enllumenat Rial Oms 
 24/12/2016 02:00 04:00 Accident carrer Gaudí 
A.B.R. 14/01/2017 01:00 02:00 Averia enllumenat polígon 
R.R.M. 02/01/2017 02:00 04:00 Averia polígon 
 03/01/2017 01:00 02:00 Treballs llums de Nadal 
 06/01/2017 01:00 02:00 Desconnexió llums Reis 
 07/01/2017 03:00 06:00 Desconnexió llums Nadal 
J.R.F. 26/12/2016 01:00 02:00 Averia carrer Salvador Espriu 
 31/12/2016 02:00 04:00 Averia carrer Salvador Espriu 

i Ronda Manresa 
 01/01/2017 01:00 02:00 Averia carrer Salvador Espriu 

i Santa Isabel 
CEMENTIRI 
J.M.C. 22/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 
 23/12/2016 04:00 08:00 Tanatori i serveis funeraris 
 25/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 
 04/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 
 05/01/2017 05:00 10:00 Tanatori i serveis funeraris 
 06/01/2017 05:00 10:00 Tanatori 
 07/01/2017 03:00 06:00 Serveis funeraris 
T.G.O. 26/12/2016 02:00 04:00 Tanatori 
 31/12/2016 03:00 06:00 Tanatori 
 01/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 
 12/01/2017 02:00 04:00 Tanatori 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE L'AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A 
L'AJUNTAMENT DE CANET  DE MAR,  DINS DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019”. 
 
Ates que en el BOPB del dia 11 de desembre ha estat publicat l’acord adoptat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, en virtut 
del qual s’aprovava el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol 
general. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2015 ha estat publicat el Catàleg de serveis 
2016 així com les Condicions específiques de concertació i vist que el Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat ofereix com a 
recurs tècnic, dins l'àmbit de cooperació de manteniment i reposició d'inversions 
per al foment de la diversificació econòmica, la redacció de plans, projectes i 
informes per a la intervenció en monuments. 
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Atès que durant l'any 2015 es van portat a terme les obres d'intervenció en la 
consolidació de les restes arquitectòniques del Teatre Odèon per garantir la seva 
estabilitat, l’evacuació d’aigües i fer accessible i útil la porxada de la planta baixa, 
a banda de condicionar l’entorn mes immediat de l’edifici i de la plaça Colomer i 
museïtzar la porxada com a recurs cultural i turístic al servei de la població.  
 
Atesa la voluntat municipal de continuar endavant amb la tasca de recuperar el 
Teatre Odèon com a equipament cultural per al municipi. 
 
Atès que en virtut del Decret núm. 1350/2015, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, 
es va resoldre aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona del suport del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en la 
redacció del Projecte de rehabilitació del teatre Odèon i urbanització de la plaça 
Colomer. 
 
Atès que virtut de l’escrit, registrat d’entrada en data 27 de desembre de 2016 
RE7502, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona comunica 
a l’Ajuntament de Canet de Mar la inclusió, en el marc del Catàleg de suport als 
serveis i les activitats locals 2106,  la redacció del projecte i direcció de les obres 
de rehabilitació del teatre Odèon, per la qual cosa l’Ajuntament de Canet de Mar 
ha remès el formulari de “Disponibilitat pressupostària”, dins del termini d’un mes 
concedit. 
 
Vist que en data 10 de gener de 2017 la Diputació de Barcelona, a través del 
Portal Municipal de Tràmits (PMT), ha comunicat a l’Ajuntament de Canet de Mar 
l’aprovació de la concessió del suport. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar  el suport concedit per la Diputació de Barcelona, 
dins el Programa de suport a la gestió del patrimoni arquitectònic 
municipal, amb l’actuació “Redacció del projecte i direcció de les 
obres de rehabilitació del teatre Odèon. 
  
SEGON.- Facultar  l 'alcaldessa  per subscriure tots  aquells  documents que  
tinguin relació amb el present  acord. 
 
TERCER.- Comunicar  expressament  al Servei de Patrimoni Arquitectònic de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona l'acceptació de l'ajut 
concedit, a  través  del  PMT, i a la Tresoreria Municipal. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
                                                                                    
 
7.- PROPOSTA ACORD RECUPERACIÓ CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL UBICAT A 
LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE, S/N DE CANET DE MAR A L’ENTITAT UNIÓ 
DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR. 
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Atès que l’Ajuntament és propietari del local ubicat a la Plaça Onze de Setembre, 
s/n de Canet de Mar. La naturalesa jurídica d’aquest local és de domini públic, 
afectat a un servei públic i es troba inscrit a l’Inventari de béns de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, amb el número 40000093, Llibre A, Epígraf I.1, Subepígraf 
I.1.B, Béns de domini públic – ús públic. 
 
Atès que l’article 13 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Canet de Mar es podrà cedir en precari l’ús dels seus locals i altres béns 
patrimonials inscrits a l’inventari municipal de béns, per tal que siguin destinats a 
seu socials o per al desenvolupament del seu objecte social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 
2013, va acordar aprovar i signar el conveni de col·laboració amb l’entitat UNIÓ 
DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CANET DE MAR per a la cessió del local 
ubicat a la Plaça Onze de Setembre, s/n. 
 
Atès que en data 11 de novembre de 2013, es va signar un conveni de cessió 
d’ús del local ubicat a la Plaça Onze de Setembre, s/n, de Canet de Mar, entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet 
de Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 9 de gener de 2017, per la senyora Maribel Cortés 
Vallespí, Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el qual es transcriu literalment: 
 

Maribel Cortés Vallespí, com a tècnica de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació al conveni de cessió d’ús del local 
ubicat a la plaça Onze de Setembre, s/n de Canet de Mar a l’entitat Unió 
de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, emet el següent: 
 
INFORME: 
 
Que en data 11 de novembre de 2013 es va signar el conveni, entre 
l’Ajuntament i l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, 
per la cessió d’ús en precari del local ubicat a la plaça Onze de Setembre, 
s/n de Canet de Mar a l’esmentada entitat. 
 
Atès que des del mes de juny de 2016 l’entitat Unió de Botiguers i 
Comerciants de Canet de Mar resta sense activitat i que, segons indica el 
pacte quart del conveni de cessió, en cas de dissolució o inactivitat de 
l’Entitat els materials i el local cedit revertiran a favor de l’Ajuntament, 
sense que això origini cap dret d’indemnització a favor de l’entitat. 
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Atès que juntament amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme i els 
responsables de l’entitat s’ha visitat l’esmentat local i s’ha comprovat que 
estava tot en les mateixes condicions en las quals fou cedit, lliurant 
 
Atès que, Ricard Caceres Rabionet i Maria del Mar Castelló Martínez, 
representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, han 
retornat a l’Ajuntament els dos jocs de claus del local que van ser lliurats a 
l’entitat. 
 
Atès que des de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha procedit a retirar part 
del material que s’ha trobat al local segons el següent detall: 
 
 
 
Material portat a l’Arxiu 

 18 Caixes d’arxiu numerades de la 1 a la 18 amb material i carpetes 
diverses de la Unió de Botiguers 

 1 caixa amb quadres i material per revisar  
 

Material en mal estat retirat per llençar 

 1 Fax  
 1 carpa de plàstic blanca amb ferros 
 1 caixa de bombetes petites de colors i blanques (models antics) 
 1 rètol de fusta blau amb el text Unió Botiguers (2x0,50) 
 8 angles de ferro per estanteries 
 1 roll-up antic “Compra Canet” 
 Plafons Carrilet del Comerç 
 6 torxes en mal estat  
 1 lona Canet Comercial en mal estat  
 Tions petits en mal estat d’antiga campanya  
 1 ventilador vell per llençar 
 1 peus màquina d’escriure  
 1 peu ombrel·la vell marca Frigo color gris 
 1 escombra de pati de ferro 
 1 cavallet fusta trencat  
 1 rotllo de filferro “galliner” 
 1 lona blanca en mal estat  

Material guardat a l’edifici de Vil·la Flora 

 45 caixes de cartró grises tipus urnes (tipus estoigs de colònies) 
 1 caixa plena d’àlbums Campanya “M’agrada Canet” 
 1 caixa plena dels cromos corresponents 
 3 motllos per estampar roba 
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 1 Lona amb el Text Fira Fora Estocs 

Material guardat a l’envelat 

 moqueta vermella passarel·les moda 
 sac amb espelmes vermelles 
 4 ombrel·les blanques Canet Comercial 
 3 ferros blancs pals ombrel·les 
 1 carpa de plàstic blanca amb ferros 
 5 peus ferro negres + tubs de les ombrel·les blanques 
 1 ombrel·la blanca (sense peu)  
 2 robes d’ombrel·les sense ferros 
 3 plafons triangulars (3 cares) exteriors amb plànol de Canet 
 11 plaques metacrilat Canet Comercial 

Atès que s’ha considerat oportú deixar al local la resta de mobiliari i 
material, segons la següent relació:  
 

Material deixat al local 

 1 escala alumini alta (8 esglaons) 
 1 escala alumini petita vella (5 esglaons) 
 1 rotllo roba blanca 
 1 allargo amb 6 tomes amb interruptor 
 2 taules de despatx 
 1 taula auxiliar 
 1 cadira lila de despatx 
 1 arxivador (3 calaixos) 
 2 estanteries de fusta petites 
 2 pales/ 1 pic/ 1 raclet  
 1 mànec de fusta d’eina 
 1 joc d’escacs 
 3 estanteries de fusta 

 
Vist tot l’exposat anteriorment des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
considerem hauria de quedar sense efecte el esmentat conveni i que el 
local hauria de revertir a favor de l’Ajuntament. 
 
Aquest és el meu informe  que dono, signo i derivo a criteris superiors a 
Canet de Mar, a 9 de gener de 2017. 

 
 
Atès el que es desprèn de l’informe emès per la Tècnica de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, que des del mes de juny de 2016 l’entitat Unió de Botiguers i 
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Comerciants de Canet de Mar resta sense activitat i que, segons indica el pacte 
quart del conveni de cessió, en cas de dissolució o inactivitat de l’Entitat els 
materials i el local cedit revertiran a favor de l’Ajuntament, sense que això origini 
cap dret d’indemnització a favor de l’entitat. 
 
Vist i trobat conforme l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Promoció Econòmica, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni de cessió d’ús del local ubicat a la Plaça 
Onze de Setembre, s/n, de Canet de Mar,  signat en data 11 de novembre de 
novembre de 2013, entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Entitat Unió de 
Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, a l’haver dissolt d’entitat i haver cessat 
l’activitat econòmica que aquesta entitat realitzava en l’esmentat local, d’acord 
amb el que estableix el pacte quart del conveni de cessió. 
  
SEGON.- Recuperar la possessió del local i del material cedit a l’Entitat Unió de 
Botiguers i Comerciants de Canet de Mar, i que es relaciona en l’informe emès per 
la Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
 
8.- ASSUMPTE: ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UNA VARIANT 
DE LÍNIA MT 25 KW AL CARRER CASTELLET DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 2 de 
desembre de 2016 (núm. de registre 2016/6991) mitjançant la qual sol·licita 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una variant de línia MT 25 kw. al carrer 
Castellet, 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 12 de desembre de 
2016, i amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a 
continuació: 

 
INFORME DE:    L’ENGINYER MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA OBRES D’UNA VARIANT DE LÍNIA MT 25 kV 
CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 
LOCALITZACIÓ:  c/ Castellet  

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud::    
  
 
 
 

Ref.: Avaria MT 0001346262 
GOM 215379 

Reg. Entr. 2016/6991 
Data 02-12-2016 
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Vist el plànol presentat i la resta de documentació presentada, la tècnica 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 
 

Caldrà deixar com a mínim un tub lliure al llarg de tot el carrer per un possible 
soterrament de les línies de BT del carrer, actualment aèries. 

6 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. 

7 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. 

8 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. 

9 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. 

10 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. 

11 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. 

12 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. 

13 S’haurà de permetre el pas de vianants i les entrades a les finques amb 
condicions de seguretat en tot moment. 
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14 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. 

15 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. 

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

d’una fiança de 64 € per a les obres executades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.  al nostre municipi. 

18 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de 362,21 €. 

19 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la 
fiança i sempre d'acord amb la Policia Local. 

20 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. 

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. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 5 metres lineals i una durada de l’obra 
de 15 dies. Degut a l’amplada del carrer, caldrà tallar la circulació del carrer 
durant la durada de les obres. 
 
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. 
 
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. 
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743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’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’una variant de línia MT 25 Kw. al carrer Castellet de Canet 
de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera municipal 
de data 12 de desembre de 2016 i que s’expressen al document de la llicència. 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 64€ i s’han fet efectius 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de 
362,21€, 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 de 64,8€ en concepte de taxes per ocupació de 
la via pública. 

 

9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA A TELEFÒNICA PER A LA SUBSTITUCIÓ D’UN 
ARMARI PEDESTAL PER DEGRADACIÓ A LA RIERA D’EN MISSER, XX. 
 
Vista la instància presentada en data 11 de gener de 2017 (núm. de registre 
d’entrada 6095) per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, sol·licitant llicència d’obres per a la 
substitució d’un armari pedestal per degradació a la Riera d’en Misser, XX, al 
terme municipal de Canet de Mar. 

Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 12 de gener de 2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

 

INFORME DE:   L’ENGINYERA MUNICIPAL 
ASSUMPTE:   LLICÈNCIA SUBSTITUCIÓ D’ARMARI PEDESTAL PER 
DEGRADACIÓ 
CANALITZACIÓ:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
LOCALITZACIÓ: c/ Riera d’en Misser, XX 

 
I N F O R M E:    
 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
Vist el plànol presentat, 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. 

200 Kg/cm2, 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. La llosa de formigó s’estendrà 25 cm. a 

Ref.: 00JO0037 
Reg. Entr. 2017/0152 
Data 11-01-2017 
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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 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. 

5 
 

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   

6 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. 

7 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. 

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

9 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. 

10 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. 

11 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 Telefónica 
al nostre municipi. 

12 El començament de les obres es determinarà d'acord amb els Tècnics 
Municipals i Policia Local. 

13 Caldrà fer efectius les taxes i impostos que siguin pertinents. 
14 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 

15 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. 

 
ATÈS que TELEFONICA DE ESPAÑA satisfà els seus deutes tributaris 
corresponents als tributs i preus públics de caràcter local, amb l’única excepció de 
l’impost de béns immobles, per mitjà d’una compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual als ajuntaments i les diputacions provincials. 
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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 de l’informe i 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 vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe favorable de l’enginyera municipal, i que consta a l’expedient.  
 
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 els articles 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: 
  
UNIC.- Atorgar llicència a Telefònica de España per a la substitució d’un armari 
pedestal per degradació a la Riera d’en Misser, XX de Canet de Mar, en els termes 
que es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i transcrit en el cos de 
la present resolució.  

 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER MODIFICAR LA 
PORTA D’ACCÉS DEL COTXE AL CARRER VALÈNCIA, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 28 de desembre de 2016, per la Sra. CRD, 
en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la modificació de la 
porta d’accés del cotxe al carrer València, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 16 de gener  d’enguany, el 
contingut del qual 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 ampliar la 
porta d’accés de vehicles fins a una amplada de 2,50 m., al carrer València, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 580,00 € (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 mb les següents condicions: 
 

 L’acabat de façana 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.  

 En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
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Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 17/01/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 16/01/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
modificació de la porta d’accés de vehicles al carrer València, XX, sol·licitada per 
la senyora CRD, 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 

1. Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 

 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 580,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
580,00 € 4%  23,20 € 
 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient que s’ha declarat que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
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Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 16/01/2017.” 
 
 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 a la Sra. CRD, pr a modificar la porta 
d’accés del cotxe al carrer València, XX. Amb les següents condicions: 
 

 L’acabat de façana 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.  

 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 d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de vint-itres euros amb 
vint cèntims d’euro (23,20€) i en concepte de 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 fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de  seixanta euros  (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
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en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
PAVIMENTACIÓ DE LA ZONA EXTERIOR I RECONSTRUCCIÓ DE TANQUES 
AL CARRER CASTELLET,  XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 4 de gener de 2017, pel Sr. JAGC en virtut 
de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la pavimentació de la zona 
exterior i reconstrucció de tanques al C/Castellet, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 16 de gener  d’enguany, el 
contingut del qual 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 pavimentar 
una zona exterior de pati i reparar les tanques existents al carrer Castellet, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.750,00 € (IVA exclòs).  
 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la finca de referència està inclosa al 
sòl urbà i té la qualificació de verd privat (vp).  
 
A les esmentades Normes, s’indica que les tanques que delimiten els espais no 
edificats corresponents a parcel·les contigües o la separació entre elles i els vials 
podran ser opacs fins una alçada de 0,80 m i calats o vegetals fins un màxim de 2 
m totals. 
 
Per tot l’esmentat, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 L’alçada de la tanca s’ajustarà a les previsions de la Normativa vigent, de 
forma que podrà ser opaca fins a una alçada de 0,80 m i calada o vegetal 
fins a un màxim de 2 m totals. 
 

 L’acabat de la part opaca de la tanca 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 17/01/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 16/01/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
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pavimentació de la zona exterior i reconstrucció de tanques al carrer Castellet, 
XX, sol·licitada pel senyor JAGC, actuant en nom i representació de la mercantil 
CONSTRUSPAI CANET, SL, 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, arran de la inspecció efectuada pels Serveis Tècnics 
municipals. 
 
La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Sense sol·licitud de llicència prèvia: 301,81 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 1.750,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.750,00 € 4%  70,00 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t  150,00 € 

 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient que s’ha declarat que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
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núm. 743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 16/01/2017.” 
 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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. JAGC en representació de la 
mercantil CONSTRUSPAI CANET, SL, per a la pavimentació de la zona exterior i 
reconstrucció de tanques al carrer Castellet, XX, amb les següents condicions: 
 

 L’alçada de la tanca s’ajustarà a les previsions de la Normativa vigent, de 
forma que podrà ser opaca fins a una alçada de 0,80 m i calada o vegetal 
fins a un màxim de 2 m totals. 
 

 L’acabat de la part opaca de la tanca 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 d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de setanta euros 
(70,00€) i en concepte de taxes urbanístiques,  la quantitat de tres-cents-un 
euros amb vuitanta-un cèntims d’euro (301,81€). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de  seixanta euros  (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal.  
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
 
12.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA 
INTERIOR I ENDERROC PARCIAL DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT AL CARRER 
XARÓ BAIX, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 12 de gener de 2017, per la Sra. MGF,  en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la reforma interior i 
enderroc parcial de l’edificació existent al carrer Xaró Baix, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 17 de gener  d’enguany, el 
contingut del qual 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 amb enderroc parcial de l’habitatge situat al carrer Xaró Baix, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 33.000,00 € (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 per amb les següents condicions: 
 

 No es modificarà la volumetria actual de l’edifici.  
 

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

 El desmuntatge de coberta de plaques de fibrociment amb amiant, es 
realitzarà per una empresa autoritzada en la retirada d’amiant i inscrita al 
RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). 
 

 Finalitzada l’obra, caldrà acreditar la correcta gestió dels residus 
resultants, en especial dels elements que contenen amiant. 
 

 L’acabat dels paraments exteriors (façanes) 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.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 17/01/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 17/01/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
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reforma interior i enderroc parcial de l’edificació existent al carrer Xaró Baix, XX, 
sol·licitada per la senyora MGF, 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 33.000,00 €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
33.000,00  € 4%  1.320,00 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 660,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 23,39 257,29 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient que s’ha declarat que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, 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:  
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“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 data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 17/01/2017.” 
 
Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 a la Sra. MGF, per a la reforma 
interior i enderroc parcial de l’edificació existent al carrer Xaró Baix, XX, amb les 
següents condicions: 
 

 No es modificarà la volumetria actual de l’edifici.  
 

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

 El desmuntatge de coberta de plaques de fibrociment amb amiant, es 
realitzarà per una empresa autoritzada en la retirada d’amiant i inscrita al 
RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). 
 

 Finalitzada l’obra, caldrà acreditar la correcta gestió dels residus 
resultants, en especial dels elements que contenen amiant. 
 

 L’acabat dels paraments exteriors (façanes) 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.  

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de mil tres-cents vint 
euros (1.320,00€) i en concepte de 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 fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de  sis-cents seixanta euros  (660,00 €), 
i la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import 
de dos-cents cinquanta set euros amb vint-i-nou cèntims d’euro (257,29 €). 
Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la finalització de l’obra, prèvia 
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sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els residus han estat dipositats 
en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic municipal.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA INCLINADA DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR SITUAT AL C/CALDETA, XX. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 17 de novembre de 2016, per la Sra. JLP,  
en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la rehabilitació de la 
coberta inclinada de l’edifici plurifamiliar situat al C/Caldeta, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 18 de gener  d’enguany, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la rehabilitació de la 
coberta inclinada de l’edifici plurifamiliar situat al C/ Caldeta, XX, es comprova 
que s’ha presentat la documentació complementaria i s’han realitzat les esmenes 
necessàries per tal d’ajustar el projecte a les previsions de la Normativa 
urbanística vigent, de forma que l’actuació proposada consisteix en enretirar les 
teules actuals de tipus àrab, impermeabilitzar la coberta i finalment tornar a 
col·locar teules àrabs ceràmiques vermelles. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació tècnica aportada 
juntament amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 3.802,00 € (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: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria de l’edifici existent.  
 L’acabat de la coberta inclinada serà amb teules àrabs ceràmiques 

vermelles.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 18/01/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18/01/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors a la 
rehabilitació de la coberta inclinada de l’edifici plurifamiliar situat al carrer 
Caldeta, XX, sol·licitada per la senyora JLP, 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 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
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de les administracions públiques, 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.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, s’ha 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s’ha efectuat 
una liquidació provisional del 4% del pressupost de referència, sobre un 
pressupost de 3.802,00  €, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
3.802,00  € 4%  152,08 € 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, pels imports 
següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% pressupost 60,00 € 

 
Concepte Tipus  Tones Total 
Residus de la construcció 
(Mínim 150 €) 

11 €/t 23,39 150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient que en data 05/01/2017 
el tècnic responsable, Guillem Pons Jiménez de Cisneros ha declarat 
responsablement que no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, 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 de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 18/01/2017.” 
 
 



S/Amn 

 
39 

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 

Atès 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, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se sol·licita, són 
conformes a la normativa urbanística vigent, d’acord amb els informes transcrits. 
 
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 a la Sra. JLP, per a la rehabilitació de 
la coberta inclinada de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Caldeta, xx, amb les 
següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 No es modificarà la volumetria de l’edifici existent.  
 L’acabat de la coberta inclinada serà amb teules àrabs ceràmiques 

vermelles.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per un import de cent cinquanta dos 
euros amb vuit cèntims d’euro (152,08€) i en concepte de taxes urbanístiques,  la 
quantitat de cent seixanta vuit euros amb vint-i-ún cèntims d’euro (168,21€). 
  
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la fiança en garantia 
dels valors urbanístics en risc, per import de  seixanta euros  (60,00 €), i la fiança 
per garantir la correcta gestió dels residus de la construcció, per import de cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran amb posterioritat a la 
finalització de l’obra, prèvia sol·licitud de l’interessat, i un cop comprovat que els 
residus han estat dipositats en un gestor autoritzat i previ informe del tècnic 
municipal.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
L’interventor 
 
14.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 9 AL 14 
DE GENER de 2017 (números del 3 al 22) 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0003/2017 10/01/2017 Acte benèfic Junta Local contra el Càncer 
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DE0004/2017 10/01/2017 MANAMENT A JUSTIFICAR - TEATRE GENER 

DE0005/2017 10/01/2017 Celebració primer any a Canet de l'Associació Nara 

DE0006/2017 10/01/2017 Nomenament tresorera acctal. 

DE0007/2017 10/01/2017 APROVACIÓ MANAMENT A JUSTIFICAR, PREMIS 
INSTAGRAM/AIGUAS ALCALDIA 

DE0008/2017 10/01/2017 Manament a justificar - ITV PIAGGIO PANTER 
9005-BMH 

DE0009/2017 10/01/2017 Suspensió termini resolució exp ordre d'execució 
Casa Roura 

DE0010/2017 12/01/2017 Modificació Registre Municipal Entitats - Associació 
Cultural Islàmica de Canet de Mar 

DE0011/2017 12/01/2017 AMPLIACIÓ CONCESSIÓ PARADES MERCAT 
MUNICIPAL 

DE0012/2017 12/01/2017 DEVOLUCIONS DE GARANTIES PER OBRES 

DE0013/2017 12/01/2017 Modificació Registre Municipal Entitats - Penya 
Barcelonista Canet 

DE0014/2017 12/01/2017 MODIFICACIÓ REGISTRE ENTITATS - ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE CANET DE MAR 

DE0015/2017 12/01/2017 Alta Registre Municipal Entitats - ASSOCIACIÓ 
XARXA DE SUPORT SOLIDARI 

DE0016/2017 12/01/2017 Alta Registre Municipal Entitats - ASSOCIACIO 
CLUB VOLEI CANET 

DE0017/2017 13/01/2017 Alta Registre Municipal Entitats - ASSOCIACIO 
BIKER MARESME 

DE0018/2017 13/01/2017 INCOAR EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A MMC 
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DE0019/2017 13/01/2017 Adhesió Pla Agrupat Diputació de Barcelona 

DE0020/2017 13/01/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANC.TRÀNSIT - 19/12/2016 

DE0021/2017 13/01/2017 RESOLUCIÓ - SANC.TRÀNSIT 102308 - 12/1/2017  

DE0022/2017 13/01/2017 RESOLUCIÓ - EXP.SANC.TRÀNSIT - 11/1/2017 
[PLANTILLA] 
5 
NCLUSION_PLANTILLA] 
15.- ASSUMPTES PER VIA D’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. 
 
15.1.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR A L’ACTUACIÓ CONJUNTA “CENTRES LOCALS DE SERVEIS 
A LES EMPRESES (CLSE) DE CANET DE MAR, CALELLA, PALAFOLLS, 
PINEDA DE MAR I TORDERA, 2017. SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I 
L’EMPRENEDORIA”, EMMARCADA DINS DEL RECURS CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESES DEL PROGRAMA DE POLÍTIQUES DE TEIXIT 
PRODUCTIU, DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017. 
 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col·laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
 
 



S/Amn 

 
42 

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 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 22 de 
desembre de 2016, va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2017 i el seu règim 
regulador així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi 
inclouen. 
 
 
Vist que al Catàleg de Serveis 2017, dins del programa de Polítiques de Teixit 
Productiu, hi consta un recurs anomenat Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE), que preveu ajuts a les estructures de personal tècnic, als 
serveis  i a les actuacions destinades a desvetllar vocacions empresarials, generar 
noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, entre d’altres. 
 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té com a un dels seus objectius principals 
treballar en l’àmbit de la promoció econòmica del municipi i que, entre les seves 
prioritats, destaca la creació d’empreses i l’atenció a l’emprenedoria, per mitjà de 
l’atenció directa i personalitzada. 
 
 
Atès que per concórrer a aquesta línia d’ajuts l’àmbit territorial d’actuació ha 
d’incloure una població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o 
superior a 16.500 persones i un número d’empreses igual o superior a 2.250 per 
a comarques metropolitanes. 
 
Atès que Canet de Mar compta amb una població potencialment emprenedora de 
8.883 persones i 1.086 empreses (segons dades Diputació) i per tant per si sola 
no podria ser ens beneficiari d’aquest ajut.  
 
 
Atès que per complir aquests requisits l’Ajuntament de Canet de Mar ha tramitat 
aquesta sol·licitud de forma mancomunda els anys 2015 i 2016 juntament amb 
els Ajuntaments de Calella i Pineda, actuant uns dels ajuntaments com a ens 
beneficiari i els altres com a executors. 
 
Atès que aquest any els Ajuntaments de Palafolls i Tordera, han manifestat el seu 
interès en adherir-se a la sol·licitud. 
  
Atès que l’Ajuntament de Pineda hauria d’actuar aquest any com a ens sol·licitant 
beneficiari, i la resta d’ajuntaments com a ens executors. 
 
Atès que l’ens sol·licitant beneficiari, seria beneficiari directe de l’ajut econòmic, 
es responsabilitzaria de realitzar la sol·licitud d’actuació conjunta i presentar la 
justificació econòmica i tècnica davant de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, la resta de ajuntaments participants, entre ells l’Ajuntament de 
Canet de Mar, haurien de facilitar a l’Ajuntament de Pineda de Mar els documents 
justificatius i la informació necessària dins del primer mes després de la 
finalització del període d’execució, per tal que tingui temps a revisar i fer la 
corresponent tramesa justificativa de la documentació lliurada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist que la finalitat d’aquest ajut és adient per a l’acompliment dels objectius que 
es volen assolir per a l l’any 2017 des del Servei d’Empresa de l’Àrea de Promoció 
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Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar, es proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió i participació de l’Ajuntament de Canet de Mar a 
l’actuació conjunta “Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) que es 
sol·licitarà des de l’Ajuntament de Pineda, la qual es desenvoluparà pels següents 
ajuntaments que han mostrar la voluntat d’adherir-se i participar: Ajuntament de 
Calella, Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Palafolls i Ajuntament de 
Tordera i que representa els següents costos d’execució: 
 

 
COSTOS EXECUCIÓ CONJUNTA  (àmbit supramunicipal ) 
 

Sol·licitud liderada per 
l’Ajuntament de Pineda de 

Mar 

Import 
total 

conjunt de 
l’actuació 

Import total 
a executar 
per Canet 

de Mar 

Subvenció 
sol·licitada 

% 
sobre 

prepop
ost 

conjun
t 

Centres Locals de serveis a 
les empreses (CLSE) 

211.000,-
€ 

44.310,-€ 33.232,5
0€ 

21% 

 
 
SEGON.- Posteriorment a la presentació de la sol•licitud, tramitar l’aprovació del 
conveni de col•laboració, entre els ajuntaments de Calella, Canet de Mar, 
Palafolls, Pineda de Mar i Tordera en el marc de les Polítiques de Teixit Productiu 
del Catàleg de Serveis 2017 “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona. Aquest conveni restarà supeditat a l’atorgament de l’esmentat ajut. 
 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords  
 
 
QUART.- Trametre la corresponent carta d’adhesió signada a l’Ajuntament de 
Pineda de Mar abans del proper 25 de gener. 
 
 
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 12.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
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