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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 24 DE MAIG 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: 9.30 hores 
Hora que acaba: 10.30 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 
 
Dolors Puig Gómez, secretària acctal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  17.05.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació Ajuts  Socials Puntuals núm. BSGG/17/2017 i BSGG/20/2017 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació relació de despeses 
6) Aprovació assistència òrgans col·legiats 
7) Segona aprovació parcial de les assignacions econòmiques als grups 

municipals per l’exercici 2017 
8) Concessió llicència d’obres majors per a la rehabilitació estructural parcial de 

l’aparcament a la Comunitat de Propietaris “La Rodalera”, del carrer Miramar, 
XX 

9) Concessió llicència d’obres majors a la Sra. MAP, per a la construcció de murs 
de contenció i creació d’un nou accés pel Rial dels Oms, XX, a l’habitatge 
situat al carrer Joan Maragall, XX 

10) Concessió llicència d’obres menors a la Mercantil Tricover, SL, per a la 
impermeabilització de coberta i reforç estructural a l’edifici situat al carrer 
Abell, XX 
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11) Concessió llicència d’obres menors a RMG i PCC, per al a rehabilitació de 
l’habitatge situat al carrer Santiago Rusiñol, XX 

12) Donar compte de la relació de decrets del 8 al 13 de maig de 2017 (números 
del 516 al 556) 

13) 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 17.05.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 17 de maig 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 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIONS AJUTS SOCIALS PUNTUALS NÚMEROS 
BSGG/17/2017 i BSGG/20/2017 
 
Vistes les relacions de despeses número BSGG/19/2017 de data 10 de maig de 
2017 per import de 1.128,58 €, i número BSGG/20/2017 de data 16 de maig de 
2017 per import de 482,58 €, 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 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2017. 
 
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 
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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/19/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

102 S.Ch.K. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 275,00 

103 A.S.S. despeses sanitàries/medicaments/odontologia 178,00 

104 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 250,00 

106 S.F.S. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 300,00 

107 E.R.V. menjador escolar 88,80 

108 M.B. altres 36,78 

    

  
Import total relació BSGG/19/2017 1.128,58 

 

SEGON.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/20/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

109 C.O.Ll. despeses habitatge - subministraments - AIGUA 47,67 

110 A.M. tractament desintoxicació 200,00 

111 M.E. despeses habitatge - subministraments - LLUM 92,41 

112 RM.M.P. activitats d'estiu 142,50 

    

  
Import total relació BSGG/20/2017 482,58 

 
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 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
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. 
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4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 24 de maig de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 86.602,41 €, corresponent a la relació F/2017/20. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de vinculació 
econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides que 
s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2017, que fou 
aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de desembre de 
2016.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 24 de maig de 2017, de 
l’Ajuntament  per import de 86.602,41 €, corresponent a la relació F/2017/20. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de locomoció de personal de data 24 de maig de  
2017, de l’Ajuntament per import de 522,25 €, així com la relació de despeses de 
l’ajuntament de la mateixa data, per import de 4.405,92 € i la relació de 
despeses de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, de la mateixa data per import de 
17,95 €. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació jurídica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents partides 
que s’han d’aplicar del vigent pressupost  per l’exercici de 2017, que fou aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 31 de gener de 2017.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants del Text refós del Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 743/2015 de 10 de juny, quan a delegacions 
d’alcaldia en Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de locomoció de personal de 
l’Ajuntament de data 24 de maig de 2017, per import de 522,25  € segons el 
detall següent, 

N. Operació Fase Aplicació Import Text lliure 

     22017000346
5 RC 

2017 13 92000 
16008 85,00 € 

RICARD RENAU - DESPESES RENOVACIÓ CARNET 
CONDUIR 
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22017000426
8 RC 

2017 13 92000 
16200 35,00 € 

YOLANDA SERRANO - CURS ""RÈGIM JURÍDIC 
ADAPTAT A LA GESTIÓ DOCUMENTAL i ELS ARXIUS"" 

22017000426
9 RC 

2017 10 91200 
23100 32,10 € PERE XIRAU - DESPLAÇAMENT A GIRONA 

22017000427
0 RC 

2017 10 91200 
23100 37,50 € 

ASSUMPTA REVOLTOS - DESPLAÇAMENTS A BCN 
(CURS ""POLITIQUES DE JOVENTUT"" 

22017000427
1 RC 

2017 43 13300 
23020 37,10 € 

ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ - DIETES CURS 
POLICIA ADMINISTRATIVA (19, 20 i 21 ABRIL 2017) 

22017000427
2 RC 

2017 10 91200 
23100 78,47 € BLANCA ARBELL - DESPLAÇAMENTS ABRIL 2017 

22017000427
3 RC 

2017 11 92000 
23120 124,76 € 

JOAN MARTINEZ COMAS - DESPLAÇAMENT A BCN 
CURS DE PRL 

22017000427
4 RC 

2017 10 91200 
23100 18,24 € LLUIS LLOVET - DESPLAÇAMENTS ABRIL 2017 

22017000427
5 RC 

2017 11 92000 
23120 6,49 € 

FERRAN TENAS - DESPLAÇAMENT A MATARÓ 
(CONSELL COMARCAL DEL MARESME) 

22017000427
6 RC 

2017 40 23100 
23120 23,09 € 

ISABEL GIL IBERNON - DESPLAÇAMENS TREBALLS 
EXTERNS MATARÓ 

22017000427
7 RC 

2017 31 33000 
23120 10,05 € IRENE FELIU POU - DESPLAÇAMENT MATARÓ 

22017000427
9 RC 

2017 14 92000 
23120 34,45 € 

SERGI CANTON - DESPLAÇAMENTS BCN CURS 
D'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (17 i 31 DE 
MAIG 2017) 

     

   
522,25 € 

  

SEGON.- Aprovar la relació de despeses de l’Ajuntament de data 24 de maig, per 
import de 4.405,92 €. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de despeses de l’Organisme Autònom Ràdio Canet de 
data 24 de maig de 2017, per import de 17,95 €. 
 
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada dels 
punts anteriors  amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les 
relacions.  
 
6.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIA ÒRGANS COL.LEGIATS, DES DEL DIA 15 
D’ABRIL FINS AL DIA 14 DE MAIG 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 
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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 19 i 26 d’abril i 3 i 10 de maig de 2017, segons les quals hi ha assistit el 
Sr. Lluís Llovet Bayer, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Sílvia Tamayo Mata i el 
Sr. Josep M. Masvidal Serra. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió del Ple Municipal. 
 
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, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
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 d’abril i el 14 de maig de 2017, amb el 
següent detall: 
 

Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 1.473,32 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.473,32 € 
Serra Lerga, Raquel 1.473,32 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.473,32 € 
TOTAL 5.893,28 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 5.893,28 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300. 
 
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 els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
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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.  
 
 
7.- SEGONA APROVACIÓ PARCIAL DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES 
ALS GRUPS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2017 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 29 de 
desembre de 2015, va adoptar el següent acord: 
 

«SEGON.-Establir assignacions als grups polítics en base al que disposa l’article 73.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de manera que 
cada grup amb representació a l’Ajuntament rebrà una assignació fixa de 200 euros 
anuals i una assignació de 100,00 € anuals, per cada regidor que hi pertanyi, sense 
que es pugui destinar al pagament de retribucions del personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de 
caràcter patrimonial. 
 
Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació 
econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.  
 
Independentment d’això, els grups municipals hauran de presentar anualment la 
justificació de les aportacions rebudes, referida a l’exercici anterior, mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu, segons model aprovat per l’Ajuntament. Aquest 
compte inclourà una declaració responsable del portaveu del grup en la qual es faci 
constar que en les despeses efectuades no s’ha incorregut en els supòsits de 
prohibició de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.  
 
Aquesta documentació justificativa es trametrà a la Intervenció general abans del dia 
30 de març de cada exercici, als efectes de la tramitació de l’expedient d’aprovació 
mitjançant resolució d’Alcaldia, de la qual se’n donarà compte al Ple com a 
documentació annexa al compte general de cada exercici. El saldo no justificat al 
final de l’exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a saldo inicial.  
 
El saldo pendent d’utilitzar al final de cada mandat corporatiu s’haurà de reintegrar a 
la Tresoreria de l’Ajuntament en el termini dels quinze dies anteriors a la constitució 
de la nova corporació.» 

 
Vist que de la composició dels grups polítics municipals se’n desprèn la següent 
assignació anual: 
 

Grups municipals NIF 
 

Regidors 
Part  
fixa 

Part 
variable Total  

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PENDENT 5 200,00€ 500,00€ 700,00€ 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU DE 
CATALUNYA (PDeCAT) 

PENDENT 4 200,00€ 400,00€ 600,00€ 

GRUP MUNICIPAL - 
CANETENCS INDEPENDENTS  G66450727 3 200,00€ 300,00€ 500,00€ 
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GRUP MUNICIPAL PARTIT  
POPULAR A CANET DE MAR G65647075 2 200,00€ 200,00€ 400,00€ 

GRUP MUNICIPAL - SOM 
CANET PENDENT 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL PSC CANET 
DE MAR  V66911231 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL CUP-PA 
CANET DE MAR V66754425 1 200,00€ 100,00€ 300,00€ 

Total     3.100,00€ 

 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de març va acordar: 

«PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ 
corresponent a l’aportació econòmica als grups polítics municipals per l’exercici 
2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912000 48000 (RC núm.1157) per 
un import total global de 1.500,00 EUROS, amb el següent detall: 
 

Grups Municipals NIF Import 

GRUP MUNICIPAL PSC CANET DE MAR  V66911231 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL CUP-PA CANET DE 
MAR V66754425 300,00€ 

GRUP MUNICIPAL - CANETENCS 
INDEPENDENTS  G66450727 500,00€ 

GRUP MUNICIPAL PARTIT  POPULAR A 
CANET DE MAR G65647075 400,00€ 

Total  1.500,00€ 

 
SEGON.- INDICAR als grups municipals que el destí de l’assignació, la seva gestió 
comptable i la seva justificació davant el Ple s’haurà d’ajustar a les condicions i 
terminis establerts en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, i concretats en l’acord de Ple de 29 de desembre de 2015, que s’ha transcrit 
en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.- REQUERIR al següents grups municipals que es necessari l’aportació de la 
documentació per procedir a l’aprovació i/o pagament de l’assignació municipal. 
 

Grups municipals Document 
acreditatiu NIF 

Full de dades 
bancàries, segons 
model Tresoreria 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA X X 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA 
EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT) X X 

GRUP MUNICIPAL - SOM CANET X X 
GRUP MUNICIPAL PSC CANET DE MAR   X 

 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords a Intervenció Tresoreria, i als Grups polítics 
municipals.» 
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Vist que en data 24 d’abril de 2017, el Grup municipal del Partit Demòcrata 
Europeu de Catalunya ha aportat la documentació requerida. 

Sense perjudici que l’assignació als grups polítics municipals que han d’aportar 
documentació pugui ésser aprovada i pagada en un moment posterior durant 
l’exercici 2017, 

De conformitat amb el que disposa l’article 186 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, 
 
Vist el que estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2015, de delegació de 
competències en la Junta de Govern, quant a la disposició de despeses. 
 
Vist allò que disposa l’article 33 de les Bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2017, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ 
corresponent a l’aportació econòmica per l’exercici 2017, als grups polítics 
municipals que es detallen a continuació, per un import total global de 600,00 
EUROS, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912000 48000 (RC núm.1157)  
 

Grups Municipals NIF Import 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA 
EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT)  600,00€ 

 
SEGON.- INDICAR als grups municipals que el destí de l’assignació, la seva gestió 
comptable i la seva justificació davant el Ple s’haurà d’ajustar a les condicions i 
terminis establerts en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i concretats en l’acord de Ple de 29 de desembre de 2015, que s’ha 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.- REQUERIR al següents grups municipals que es necessari l’aportació 
de la documentació per procedir a l’aprovació i/o pagament de l’assignació 
municipal. 
 

Grups municipals 
Document 
acreditatiu 
NIF 

Full de 
dades 
bancàries, 
segons 
model 
Tresoreria 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA X X 

GRUP MUNICIPAL - SOM CANET X X 
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords a Intervenció Tresoreria, i als Grups 
polítics municipals. 
 
Fer constar que la fiscalització d'aquest expedient està subjecte al règim de 
fiscalització prèvia limitada i control ple posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria, d'acord amb el que estableix l’article 48.2 de les Bases 
d’execució del pressupost, i segons allò previst en l'article 219, apartats 2n i 3r, 
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del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, 
de 5 de març. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA 
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL PARCIAL DE L’APARCAMENT A LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS “LA RODALERA”, DEL CARRER MIRAMAR, 
XX 
 
Vista la instància presentada per la comunitat de propietaris “La Rodalera”, en 
virtut de la qual sol.licita llicència d’obres majors per a la rehabilitació estructural 
parcial de l’aparcament al carrer Miramar, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 16 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta d’un projecte de rehabilitació estructural per a 
reparació de les patologies dels sostres del parking núm 1 de l’edifici de “La 
Rodalera”, en concret es proposa la substitució de 20 m2 de sostre. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i 
inclosa dins el Pla Especial 1 “La Rodalera” que estableix que es tracta d’una 
ordenació fora d’ordenació segons allò que estableix l’art. 108 de del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. En les 
construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar 
obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reaparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació 
de dites construccions i instal·lacions. Les obres que s’autoritzin no 
comporten augment de valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de 
reparcel·lació. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 
2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de 
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim 
urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la subzona R4t corresponent a 
“residencial, zona d’illa oberta, subzona Rodalera”. 

 
Conseqüentment, s’informa favorablement la llicència sol·licitada. 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 10.932,50 €. 
Per contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és 
de: 

 
SUP (m2) Mb Ct Cu Mr Pr (€) 

20,00 482 Reformes que afectin 
elements estructurals 0,7  Habitatges > 200 

m².  2 674,80 13.496,00 
TOTAL 13.496,00 

 
Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres 
sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de l’aplicació dels 
mòduls de l’ordenança de 13.496,00 €.” 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 16 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 
15/03/2017 (RE1538) i 26/04/2017 (RE2407) per la Comunitat de propietaris de 
l’immoble situat al carrer Miramar, XX, conegut com “La Rodalera”, per tal 
d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la rehabilitació estructural 
parcial de l’aparcament d’aquest immoble, d’acord amb el projecte de 
rehabilitació redactat pels arquitectes Mercè Manonelles, Xavier Solans i Núria 
Laplaza, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
instància dels interessats. 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 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.  
 
S’ha aportat el full d’Assumeix de la direcció facultativa de l’obra, amb visat 
2017001868, de data 14/03/2017, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
TERCER.- D’acord amb el que es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, 
l’immoble objecte de la sol·licitud de llicència d’obres es troba inclòs dins el Pla 
Especial 1 “La Rodalera”, que estableix que aquest edifici es troba en situació de 
fora d’ordenació. 
 
L’article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), en relació amb aquest supòsit, preveu el 
següent: 

 
Article 108 
Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme 
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1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 2 i 
3, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l'aprovació del 
planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i 
gratuïta, enderrocament o cessament. 
 
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es 
poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les 
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o 
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les 
obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. 
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas 
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 

A la memòria descriptiva del projecte presentat s’hi fa constar el següent: 
 

“El present projecte pretén rehabilitar el forjat del sostre de l’aparcament 2 
(terra de l’aparcament 1, el és elevat), malmès pel pas del temps i 
accidentalment, pel pas d’un vehicle pesant. (...) L’origen de la patologia que 
ha malmès el forjat existent és la inexistència de cap capa de protecció o 
impermeabilització per la cara superior del forjat. Això ha derivat en la 
infiltració sistemàtica d’aigua a l’interior del forjat, que ha rovellat les 
armadures dels nervis, ocasionant el seu trencament per manca de secció 
resistent.” 

 
Vista aquesta justificació, es considera que l’obra projectada es pot considerar 
una reparació exigida per la seguretat de les persones, per la qual cosa el 
projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
16/05/2017. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, en consta acreditat l’ingrés per part de la sol·licitant, d’acord amb 
el càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

 Preu per m2 a construir Superfície afectada Import 
Reforma 1,67 €/m2 

Mínim: 617,83 €  
750 m2 1.252,50 € 

TOTAL   1.252,50 € 
 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per aquest concepte, per import de 437,30 euros, d’acord amb un 
pressupost declarat de 10.932,50 euros. 
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Segons consta a l’informe de l’arquitecta municipal de data 16/05/2017, el 
pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex 
de l’OF núm. 5 puja un total de 13.496,00 euros, per la qual cosa l’import a 
liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
13.496,00 € 4%  539,84 € 

 
Caldrà efectuar una liquidació complementària per import de 102,54 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, 
d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% PEM 

(mínim 60 €) 
218,00 € 

   
Residus de la construcció 11€/tona 

(mínim 150 €) 
0 t 150,00 € 

 
Quant a la via pública, al projecte presentat s’hi fa constar que per a l’execució 
de l’obra no en serà necessària l’ocupació.  
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 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 la llicència 
sol·licitada, si bé caldrà acreditar prèviament a l’ingrés de l’import esmentats a 
l’apartat QUART del present informe, amb el benentès que les obres que 
s’autoritzen no comportaran augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el 
cas de reparcel·lació.” 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics, havent comprovat que s’ha realitzat 
l’ingrés de la liquidació complementària per import de cent-dos euros amb 
cinquanta-quatre cèntims d’euro (102,54 €). 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
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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 data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la Comunitat de Propietaris del 
C/Miramar, XX, per a la rehabilitació estructural parcial de l’aparcament, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, segons projecte de “IANUA 
ARQUITECTURES, S.C.P.” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-quatre 
cèntims d’euro (539,84€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de mil dos-cents 
cinquanta-dos euros amb cinquanta cèntims d’euro (1.252,50€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos-cents divuit euros (218,00€) i la fiança de 
residus de construcció per import de cent-cincuanta euros (150,00€).Aquestes 
fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant 
d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via 
pública. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de 
comunicar  prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas 
contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen 
les ordenances fiscals vigents. 
 
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. 
 
9.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. MAP, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I CREACIÓ D’UN NOU ACCÉS PEL 
RIAL DELS OMS, XX A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER JOAN MARAGALL, 
XX 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MAP, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres majors per a la construcció de murs de contenció i creació d’un nou accés 
pel Rial dels Oms, XX a l’habitatge situat al carrer Joan Maragall, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 16 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu per a la construcció 
d’uns murs de contenció a la zona baixa de la parcel·la per tal de realitzar un 
rebaix de terres que permetrà un nou accés des del Rial dels Oms. 

 
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 
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subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i 
té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, 
subzona 4b “parcel·la mínima 400m2”. Consultat, per altra banda, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de 
data 19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès 
a suspensió de llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi 
en el règim urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la zona R6c corresponent 
a “residencial, cases aïllades parcel·la 400”. 

 
El projecte acompleix els paràmetres urbanístics d’aplicació pel que s’informa 
favorablement a la sol·licitud presentada.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 16 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades en data 
6/04/2017 (RE2036) per la senyora MAP per tal d’obtenir llicència municipal 
d’obres majors per a la construcció de murs de contenció i creació d’un nou accés 
a l’habitatge situat al carrer Joan Maragall, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta Neus Fornaguera Solà, amb 
Visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 2017002033, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per 
les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o 
del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta 
a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de 
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
instància 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 i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal 
i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
TERCER.- El projecte bàsic i executiu visat, amb la documentació aportada a què 
es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per l’arquitecta 
municipal en data 16/05/2017. 
 
QUART.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència 
d’obra major, consta acreditat l’ingrés, per part de la sol·licitant, de l’import 
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mínim exigible d’acord amb la “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 333,99 €. 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import total de 947,62 € (ICIO + taxes). Un cop deduït 
d’aquesta quantitat l’import de la taxa (333,99 €), en resulta que s’ha 
autoliquidat 613,63 € en concepte d’ICIO. No obstant, l’import a liquidar, d’acord 
amb el pressupost visat, seria el que resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
15.365,93 € 4%  614,63 € 

 
Caldrà, doncs, efectuar una liquidació complementària per la diferència (1,00 €). 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, 
d’acord amb els càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% PEM 

(mínim 60 €) 
307,32 € 

   
Residus de la construcció 11€/tona 

(mínim 150 €) 
246,66 t 2.713,26 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, al projecte presentat s’hi fa constar que 
no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
CINQUÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 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 la llicència 
sol·licitada, si bé caldrà acreditar prèviament a l’ingrés de l’import esmentat a 
l’apartat QUART del present informe.” 

RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 



S/Amn 

 
17 

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 

proposta per part dels Serveis Tècnics, havent comprovat que s’ha realitzat 
l’ingrés de la liquidació complementària per import d’un euro (1,00€). 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors per a la construcció de murs de 
contenció i creació d’un nou accés pel Rial dels Oms, XX a l’habitatge del C/Joan 
Maragall, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, segons 
projecte de l’arquitecta Neus Fornaguera i Solà. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de sis-cents catorze euros amb seixanta-tres cèntims 
d’euro (614,63€) i  per taxes urbanístiques  la quantitat de tres-cents trenta-tres 
euros amb noranta-nou cèntims d’euro (333,99€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de tres-cents set euros amb trenta-dós cèntims 
d’euro (307,32€) i la fiança de residus de construcció per import de cdos mil set-
cents tretze euros amb vint-i-sis cèntims d’euto (2.713,26€).Aquestes fiances es 
retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant d’haver 
dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via 
pública. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de 
comunicar  prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas 
contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen 
les ordenances fiscals vigents.  
 
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. 
 
10.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL 
TRICOVER, SL, PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA I REFORÇ 
ESTRUCTURAL A L’EDIFICI SITUAT AL CARRER ABELL, XX 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Tricover, Sl, en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per a la impermeabilització de coberta i reforç 
estructural a l’edifici situat al C/Abell, XX. 
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Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 6 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la nova documentació presentada en relació a la sol·licitud de llicència 
d’obres menors a l’edifici del carrer Abell, XX, es comprova que les obres que es 
pretenen realitzar consisteixen en la impermeabilització de diverses cobertes 
i terrasses de l’edifici així com el reforç estructural d’un sostre i diverses 
actuacions de manteniment com el rejuntat de fusteries o atirantat de 
“volutes”.  
 
Cal esmentar, que respecte a la documentació presentada inicialment, la nova 
documentació especifica que no s’actuarà sobre el balcó de façana i que totes les 
actuacions d’impermeabilització superficial de cobertes no seran visibles des de la 
via pública (en aquestes actuacions, s’utilitzaran de totes maneres, colors 
terrossos similars a la rajola original). També s’adjunta l’assumeix de direcció 
facultativa, inclòs dels mitjans auxiliars. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la nova documentació, puja a la quantitat 
de 11.178,52 € (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: 
 

• Donat que l’edifici del C/ Abell, XX es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb 
el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa núm. B 
002, essent objectes de protecció: 
 
- La conformació volumètrica i estructural 
- La integritat de la façana 
- L’escala central 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 
del Catàleg.  
 

• Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 
 

• Donat que la nova proposta redueix el pressupost de referència (PR), ja 
que s’eliminen les actuacions al balcó de façana, (PR= 11.178,52 €), 
caldrà ajustar les liquidacions d’acord amb el següent quadre resum: 
 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres: 

4% PR 447,14 € 

Taxa (amb sol·licitud de llicència prèvia)  168,21 € 
Garantia pels valors urbanístics en risc: 2% PR 223,57 € 
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Fiança per residus de la construcció  150,00 € 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 15 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 6/03/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
impermeabilització de coberta i reforç estructural a l’edifici situat al carrer Abell, 
X, sol·licitada per la senyora CJM, en representació de la mercantil TRICOVER, 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. 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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet 
de Mar, com a BCIL (fitxa B 002), essent-ne objecte de protecció els elements 
següents: 
 

- La conformació volumètrica i estructural 
- La integritat de la façana 
- L’escala central  

 
D’acord amb el projecte presentat, les obres sol·licitades per a les que se sol·licita 
la llicència consisteixen en la impermeabilització de la coberta i el reforç 
estructural de l’edifici, conceptes que s’engloben dins els elements objectes de 
protecció (conformació volumètrica i estructural). 
 
Tercer.- Per a la concessió de la llicència d’obres menors cal tenir en compte el 
que disposa l’article 16 del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 

Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques 
de l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent 
del Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
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objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
A l’informe tècnic es posa de manifest que les obres previstes s’ajusten a les 
previsions de la normativa urbanística vigent, si bé imposa un seguit de 
condicions a tenir en compte en el desenvolupament de l’obra. 
 
Quart.- 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 l’autoliquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul 
següent: 
 

Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la sol·licitant 
ha efectuat una autoliquidació per import de 490,00 € (sobre un pressupost visat 
de 12.269,50 €).  
 
Després de la modificació de la proposta d’obra, en data 3/06/2017, i segons 
consta a l’informe tècnic de data 6/03/2017, el nou pressupost de referència visat 
(11.178,52 €) és inferior al del projecte presentat inicialment, per la qual cosa 
L’ICIO autoliquidat per la interessada és superior al que correspondria liquidar, 
d’acord amb el càlcul següent: 
  
 

 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat el dipòsits següents: 
 

Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% PEM 223,49 €* 

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

11 €/t 0 150,00 € 

 
*Es fa constar que l’import correcte de la garantia és de 223,57 €, per la 
qual cosa cal dipositar la diferència (0,08 €). 

 

  Tipus Total 
Pressupost inicial 12.269,50 € 4% 490,00 € 
Pressupost final 11.178,52 € 4% 447,14 € 

Diferència 42,86 € 
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Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
Cinquè.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 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 esmentats a l’informe tècnic de 
data 6/03/2017, un cop acreditat l’ingrés de l’import esmentat a l’apartat quart 
del present informe. Així mateix, caldrà retornar la diferència de l’import 
autoliquidat en escreix, en concepte d’ICIO.” 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la mercantil TRICOVER,, SL, per a 
la impermeabilització de coberta i reforç estructural a l’edifici situat al C/Abell, XX, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, sota la direcció facultativa 
de l’arquitecte tècnic Roberto López Garcia. Amb les següents condicions 
particulars: 
 

• Donat que l’edifici del C/ Abell, XX es troba inclòs al catàleg del 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb 
el nivell de protecció de  Bé cultural d’interès local (BCIL), fitxa núm. B 
002, essent objectes de protecció: 
 
- La conformació volumètrica i estructural 
- La integritat de la façana 
- L’escala central 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici i no 
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modificaran cap del elements especialment relacionats a la fitxa 
del Catàleg.  
 

• Els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici 
on s’intervingui, s’hauran d’adequar a les característiques tipològiques 
originals. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quatre-cents quaranta-set euros amb catorze 
cèntims d’euro (447,14€), havent de retornar la diferència de quaranta-dós euros 
amb vuitanta-sis cèntims d’euro (42,86€) liquidades amb escreix segons el PR i  
per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un 
cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos-cents vint-i-tres euros amb quaranta-nou 
cèntims d’euro (223,49€)- es fa constar que l’import correcte de la garantia és de 
223,57 €, comprovant que s’han liquidat els 8 cèntims que resten. Ii la fiança de 
residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150€).Aquestes 
fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant 
d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via 
pública. Tot i això, si a l’inici de les obres preveu la ocupació,  ho haurà de 
comunicar  prèviament als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas 
contrari la liquidació d’ofici per part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen 
les ordenances fiscals vigents. 
 
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. 
 
11.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A RMG I PCC, PER A LA 
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C/SANTIAGO RUSIÑOL, XX 
 
Vista la instància presentada per RM i PCC, en virtut de la qual sol.liciten llicència 
d’obres menors per a la rehabilitació de l’habitatge situat al C/Santiago Rusiñol, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 18 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la rehabilitació de 
l’habitatge situat al carrer Santiago Rusiñol, XX, modificant la distribució interior, 
sense afectar l’estructura de l’edifici i arranjant la façana amb una bastida 
instal·lada a la via pública, s’ha presentat nova documentació per part de 
l’arquitecte redactor del projecte tècnic, Pedro Guillén Cortés.  
 
Revisada l’esmentada documentació, es comprova que es tracta de l’escrit, les 
fotos i els plànols que complementen l’expedient presentat inicialment, d’acord 
amb l’informe redactat pels Serveis Tècnics municipals en data 8 de maig del 
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2017. També s’aporta el justificant d’haver liquidat les taxes corresponents a 
l’ocupació de via pública. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic visat, puja a la 
quantitat de 48.720,00 € (IVA exclòs).  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

• L’acabat de la 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. “ 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 18 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 18/05/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
rehabilitació de l’habitatge situat al carrer Santiago Rusiñol, XX, sol·licitada pel 
senyor RMG i la senyora PCC, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 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 l’autoliquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul 
següent: 
 

Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), els 
sol·licitants n’han efectuat l’ingrés, d’acord amb el càlcul següent: 
 
 
 
 
 
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: 
 

Pressupost visat Tipus  Total 
48.720,00 € 4%  1.948,80 € 
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Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 
(Mínim 60 €) 

2% PEM 974,00* € 

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

11 €/t 10 150,00 € 

*L’import correcte de la garantia és de 974,40 €, per la qual cosa cal 
dipositar la diferència (0,40 €). 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que en data 
16/05/2017 s’ha ingressat la taxa per aquest concepte (364,50 €), d’acord amb 
el càlcul efectuat per l’arquitecta tècnica municipal en el seu informe de data 
8/05/207. 
 
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 18/05/2017, un cop s’acrediti l’ingrés de l’import esmentat al punt Segon del 
present informe. 
 
RESULTANT que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 

CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a RMG i PCC, per a la rehabilitació de 
l’habitatge situat al carrer Santiago Rusiñol, XX, sense perjudici de tercers i salvat 
el dret de propietat, sota la direcció facultativa de l’arquitecte Pedro Guillén i 
Cortés, amb les següents condicions particulars: 
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• L’acabat de la 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. “ 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil nou-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta 
cèntims d’euro (1.948,80€), i  per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-
seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de nou-cents setanta-quatre euros (974,00€) quan 
la quantitat correcte és de nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta cèntims 
d’euro (974,40€)- es fa constar que s’han liquidat els 40 cèntims que resten. Ii la 
fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros 
(150€).Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia 
sol.licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat ocuparà la via pública, 
havent liquidat la taxa corresponent per valor de 364,50€, segons càlcul efectuat 
per l’arquitecta tècnica municipal iel que disposen les ordenances vigents.  
 
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.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 8 AL 13  
DE MAIG DE 2017 (números del 516 al  556) 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0516/2017 08/05/2017 INCOACIÓ TINENÇA ANIMALS - SML - 21/04/2017 

DE0517/2017 08/05/2017 INCOACIÓ TINENÇA ANIMALS - SML - 23/04/2017 

DE0518/2017 08/05/2017 Decret aprovació certificació obra núm. 1 
enllumenat i arranjament camí de la platja del 
Cavaió. 

DE0519/2017 08/05/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT CIBER COLMADO LLUÍS 
DOMÈNEC 27 

DE0520/2017 08/05/2017 DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA 
ACTIVITAT ESTANC DE LA RIERA GAVARRA 63 



S/Amn 

 
26 

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 

DE0521/2017 08/05/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES HERBOLARI RIERA 
GAVARRA 83 LOCAL 4 

DE0522/2017 08/05/2017 CANVI DE NOM ACTIVITAT LOCUTORI DEL 
CARRER DE LA FONT NÚMERO 5 

DE0523/2017 08/05/2017 Adscripció Comissió de Serveis - Formació mes de 
maig 

DE0524/2017 08/05/2017 DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITAT ROBA 
AMPLE 22 

DE0525/2017 08/05/2017 Anul.lació Baixes - ENCSARP - SYG 

DE0526/2017 08/05/2017 CANVI DE NOM CENTRE DE FISIOTERÀPIA TOMAS 
MILANS 2 A 

DE0527/2017 08/05/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES BOTIGA DE ROBA 
RIERA GAVARRA 75 

DE0528/2017 09/05/2017 Incoació procediment restauració legalitat 
urbanistica Càmping el Carro per piscina il.legal 

DE0529/2017 09/05/2017 REQUERIIMENT DEFICIÈNCIES ACTIVITAT 
GIMNÀS ANSELM CLAVE 2 

DE0530/2017 11/05/2017 Avançament nòmina de maig de 2017 de la sra. 
M.A.B. 

DE0531/2017 11/05/2017 Inscripció d'Unió estable de parella per a FCG i 
EVR 

DE0532/2017 11/05/2017 Nomenament interventora accidental 

DE0533/2017 11/05/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES PER LA 
MODIFICACIÓ ACTIVITAT XARO BAIX 24 PER 
INCLOURE PERRUQUERIA 

DE0534/2017 11/05/2017 CANVI PARADA MERCAT MUNICIPAL - J. 
TRAVESSA 
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DE0535/2017 11/05/2017 Anul.lació baixa ofici SGRB 

DE0536/2017 11/05/2017 Inscripció Unió estable de parella per a JRAB i 
MNGS 

DE0537/2017 11/05/2017 Anul.lació baixa ofici EFM 

DE0538/2017 11/05/2017 DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA BOTIGA 
DE ROBA SANTA ANNA 1 CANTONADA R.GAVARRA 

DE0539/2017 11/05/2017 Anul.lació baixa ofici CGS 

DE0540/2017 11/05/2017 RESOLUCIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIA MAS 

DE0541/2017 11/05/2017 Decret Baixes ofici Consell Empadronament - 
sessió 106 

DE0542/2017 11/05/2017 Autorització Fira Animalista 21 de maig 

DE0543/2017 11/05/2017 REQUERIMENT DEFICIÈNCIES COMERÇ FLORS, 
PLANTES I ANIMALS  

DE0544/2017 11/05/2017 INCOACIÓ DECRET SANCIONADOR DE RESIDUS Al 
BAR LA GRANJA 

DE0545/2017 11/05/2017 BAIXES D'OFICI - NO ENCSARP - MAIG 2017 

DE0546/2017 12/05/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
RESIDUS EL MON DEL JABUGO 

DE0547/2017 12/05/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
RESIDUS TAVERNA RIOS 

DE0548/2017 12/05/2017 Autorització sopar Col·legi Yglesias a la plaça 
Colomer 

DE0549/2017 12/05/2017 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 19/2017 

DE0550/2017 12/05/2017 FESTA DAU AL SET DEL 18 DE MAIG DE 2017 
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DE0551/2017 12/05/2017 Tarja d'aparcament per a persona amb 
discapacitat per a AL  

DE0552/2017 12/05/2017 AUTORITZACIÓ FESTA LA GATZARA  

DE0553/2017 12/05/2017 Decret nomenament representants grup municipal 
ERC a Comissió Policia i Urbanisme 

DE0554/2017 12/05/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR RESIDUS 
FRANKFURT APTC, SCP 

DE0555/2017 12/05/2017 Avançament nòmina Sr. SS 

DE0556/2017 12/05/2017 APROVACIÓ FACTURES RÀDIO CANET F/2017/5 
 
13.- PUNTS 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. 
 
13.1.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 16 D’ABRIL AL 15 DE MAIG DE 2017 

 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 16 d’abril al 15 de maig 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. 
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Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Atès que l'Acord regulador de les condicions de treball per als empleats públics de 
l'Ajuntament de Canet de Mar en el seu annex II Sectorial de la policia local 
estableix que la no realització efectiva de la prolongació de jornada de 15 minuts 
a la finalització de tots els torns de treball a causa d'indisposició o baixa laboral 
(excepte les causades per accident de treball o malaltia professional) comportarà 
el descompte del complement de disponibilitat en la nòmina mensual 
corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 17 de maig, 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 d’abril al 15 de maig 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 BOP, 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 82,71 € que correspon a: 
 - Agents: 
- 3 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 , amb una despesa de  
82,71 euros. 
 
b) Serveis nocturns, amb una despesa global de 1.761,44 €, que correspon a 872 
hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
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c) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.656,36 €, que 
correspon a 428 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 257,40 
€, que correspon a 260 hores de coordinació administrativa, dutes a terme per les 
auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 
 
e) Assistències a judicis, amb una despesa global de 1.109,72 €, que correspon a 10 
assistències a judicis dins del partit judicial, que es retribueixen segons es regula a 
l’Acord.  
 
f) Plus de festivitat, amb una despesa global de 263,902 €, que correspon a 7 
assistències a judicis dins del partit judicial, que es retribueixen segons es regula a 
l’Acord. 
 
g) Descomptes del plus de disponibilitat, per dies no treballats, amb un descompte 
total 14,34 €, que correspon a 2 dies, segons es regula a l’Acord. 
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 2.007,46 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 
- 56 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 1.068,40 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
- 10 hores derivades d’actuacions urgents del servei  
 
4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.428,04 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
-  28 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos de març 
 
5.- Servei  de jardineria, amb una despesa global de 1.028,97 €, que correspon a 
51,5 hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
6.- Servei  de Medi Ambient, personal laboral,  amb una despesa global de 109,89 €, 
que correspon a 5,5 hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
7.- Servei  d’Esports, amb una despesa global de 419,58 €, que correspon a 21 
hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
Tercer.- 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 disset de maig de dos mil 
disset.» 
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Vist l’informe emès per l'interventor de data 23 de maig, 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 DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 059/2017 

 
Assumpte: Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
16 d’abril de 2017 a 15 de maig de 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 17 de maig de 2017, 
 
Vista la proposta d’acord que s’eleva a aprovació per la Junta de Govern Local: 
 
«Primer.- Remunerar fins a la quantitat de sis mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb 
setanta-tres cèntims (6.464,73 €) els serveis extraordinaris efectuats pel personal dels 
diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el 16 d’abril al 15 de 
maig de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil set-cents seixanta-un euros amb quaranta-
quatre cèntims (1.761,44 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de la 
Policia local durant el mes de maig de 2017. 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents cinquanta-sis euros amb trenta-sis 
cèntims (1.656,36 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per agents 
de la Policia local durant el mes de maig de 2017.  
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-set euros amb quaranta 
cèntims (257,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de serveis 
pels administratius de la Policia local durant el mes de maig de 2017. 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb noranta 
cèntims (263,90 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents de la Policia local 
durant el mes de maig de 2017. 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent nou euros amb setanta-dos cèntims 
(1.109,72 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, previstos en l'Acord de 
Condicions de Treball, durant el mes de maig de 2017. 
Setè.- Descomptar fins a la quantitat de catorze euros amb trenta-quatre cèntims (14,34 
€) en concepte de penalització del complement de disponibilitat del personal de la Policia 
local per absentisme a causa d’indisposició o baixa laboral.  
Vuitè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
  
Servei RC Partida Import 
Serveis Generals. Hores extres   11 92000 13001 319,68 € 
Brigada. Hores extres   21 15320 13001 19,98 € 
Brigada. Hores extres.  
Aplec Pedracastell 

1184 21 15320 13001 1.118,88 € 

Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 868,60 € 
Enllumenat. Hores extres   21 16500 13001 199,80 € 
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Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 868,60 € 
Jardins. Hores extres   22 17100 13001 1.028,97 € 
Medi ambient. Hores extres   22 17000 13001 109,89 €  
Cementiri. Hores extres   23 16400 13001 559,44 € 
Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 868,60 € 
Policia Local. Coordinació administració   43 13000 13000 257,40 € 
Policia Local. Gratificacions sergent i 
caporals 

  43 13000 15100 383,67 € 

Policia Local. Gratificacions agents   43 13300 15100 4.490,47 € 
Esports. Hores extres   52 34200 13001 419,58 € 
      11.513,55 € 
  
Novè.- 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 
C.C.S. 08/05/2017 04:00 04:00 Preparació expedients 

contractació i assistència 
Comissió Seguiment Policia 

  11/05/2017 04:30 04:30 Preparació temes Ple 
F.T.U. 05/05/2017 01:25 02:50 CRTTT Som Àfrica - Participació 

ciutadana 
  13/05/2017 01:20 02:40 Casament 
J.M.N. 02/05/2017 02:30 05:00 Reunió Comissió Pressupostos 

Participatius 2017 
  05/05/2017 02:00 04:00 Xerrada Fatou Secka Cicle 

Cultura per la Igualtat 
  08/05/2017 03:00 06:00 Presentació Pressupostos 

Participatius 2017 
  15/05/2017 02:00 04:00 Votacions Pressupostos 

Participatius 2017 
G.C.M. 13/05/2017 04:00 08:00 Fira Modernista Terrassa 
  14/05/2017 02:30 05:00 Fira Modernista Terrassa 
BRIGADA 
M.B.R. 01/05/2017 07:30 15:00 Aplec Pedracastell 
EDUCACIÓ 
J.M.C.O. 06/05/2017 06:30 13:00 Festa Medi Ambient 

(organitzada Escola i AMPA) 
CULTURA 
M.V.M. 23/04/2017 02:30 05:00 Presentació Casa Museu 
J.B.M. 23/04/2017 04:30 09:00 Sant Jordi: presentació catàleg i 

visita guiada Ceràmica 
Modernista 

S.M.V. 23/04/2017 03:17 06:34 Presentació catàleg Ceràmica 
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Modernista 
BIBLIOTECA 
M.B.G. 23/04/2017 02:00 04:00 Sant Jordi - Biblioriera 
  04/05/2017 00:42 01:24 Presentació guia de recursos del 

Maresme 
I.R.T. 23/04/2017 01:56 03:52 Sant Jordi - Biblioriera 
A.T.S. 23/04/2017 01:49 03:38 Sant Jordi - Biblioriera 
  28/04/2017 02:38 05:16 Tastacontes 
  05/05/2017 00:41 01:22 Presentació guia de recursos del 

Maresme 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
M.D.D. 13/05/2017 04:00 08:00 Fira Modernista Terrassa 
  14/05/2017 02:30 05:00 Fira Modernista Terrassa 
ESPORTS 
J.T.G. 03/05/2017 04:30 09:00 Reunió 
RÀDIO CANET 
C.L.L. 22/04/2017 03:00 06:00 Programa especial St. Jordi 
  
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. 
• 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 
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III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol 
II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  
• L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 

naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  
• En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 

caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en 
la normativa vigent. 

• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen 

en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 
147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics.  

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius 
en la tramitació dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels 
actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, 
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i 
conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
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nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril.  
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós 
de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació. 
 
L’aprovació de retribucions complementàries de caràcter variable meritades pel 
personal al servei de la corporació durant el període de referència, i que es 
pagarà mitjançant nòmina mensual correspon a l’acumulació de fases A-D-O. 
 
D’acord amb l’article 26.4 BEP, en la tramitació que despeses mitjançant 
acumulació de fases l’òrgan que adopti l’acord haurà de tenir competència per a 
acordar totes i cada una de les fases que siguin objecte d’acumulació. 
 
A la llum del que estableix l'article 185 del TRLHL, en connexió amb l’article 21.1 
LRBL i el RD 861/1986, l’òrgan competent per aprovar aquestes retribucions, dins 
els límits i criteris fixats pel Ple, és l’Alcaldia. 
 
En tot cas, mitjançant Decret 743/2015, de 19 de juny, l’Alcaldia té delegada en 
la Junta de Govern Local la competència «distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques». 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de 
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en 
l’article 173.6 TRLHL. No aplicable. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les 
despeses que es proposa disposar no supera l'import de la despesa autoritzada. 
Veure punt sisè. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
 
Tot i que el present acord es tramita mitjançant acumulació de fases, correspon 
en aquest punt reiterar el que ja es va manifestar en l’informe d’intervenció sobre 
el pressupost general de la corporació per 2017 en allò que li és d’aplicació: 
 
«-Límits a retribucions de funcionaris: 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 
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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. 
 

Concepte Percentatge 
màxim legal 

Percentatge  segons 
pressupost 2017 

Complement específic 75 % 78,79% 
Complement productivitat 30 % 7,49% 
Gratificacions 10 % 13,72% 

 
- Increment retribucions: L’article 19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
2016 (LPGE 2016), estableix que “en l’any 2016 les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 1 per cent respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix”. 
Com que el precepte limitava la possibilitat d’incrementar fins a un 1% les retribucions, cal 
entendre que, no és possible aplicar cap increment global, en termes d’homogeneïtat 
durant l’exercici 2017, sense perjudici que el legislador pugui establir-lo, amb efectes 1 de 
gener o posterior, mitjançant la Llei de pressupostos generals per 2017. 
 
-  Tot i que les retribucions fixes del personal, amb caràcter general, es mantenen 
invariables respecte de l’exercici 2016, diversos factors apunten a que es registrarà un 
increment de retribucions en termes d’homogeneïtat respecte de l’exercici 2016, 
contravenint així la normativa pressupostària aplicable: 
a)    L’increment de la dotació per hores extraordinàries del personal laboral, que consolida 
la situació generada en l’execució de l’exercici 2016, durant el qual s’han tramitat diverses 
modificacions de crèdit. En aquest sentit, recordar que no es pot superar el límit de 80 
hores anuals per treballador, en els termes previstos en l’article 35 del TRLET. 
 
b) La dotació del plus de disponibilitat per la Policia Local previst en l’Acord de matèries 
comunes 2016-2017 aprovat pel Ple en sessió de 28 de juliol de 2016, i que, a més de 
vulnerar la limitació a l’increment de retribucions establerta pel legislador estatal, 
incompleix la normativa aplicable quant a l’estructura de les retribucions del funcionaris 
d’administració local. 
 
c) Així mateix, es preveu per tercer any l’increment retributiu a determinats treballadors 
municipals que, segons l'acta de puntuació de la Valoració de Llocs de treball, efectuada a 
l'any 2009, tenien una puntuació igual o inferior als 200 punts, i que fou aprovat en sessió 
plenària de data 7 de maig de 2015, amb informe desfavorable de Secretaria e 
Intervenció. 
[...] 
 
- Complement de productivitat i gratificacions extraordinàries: Es fa remissió a l’informe 
conjunt de secretaria i intervenció relatiu a l’Acord sobre matèries comunes 2016-2017, en 
el qual es posaven de manifest els incompliments normatius que es deriven de l’ordenació 
del complement de productivitat i de les gratificacions extraordinàries prevista en aquell 
acord.» 
 
Respecte d’aquest darrer punt, reiterar que 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 
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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. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
 
D’acord amb l’article 31 BEP, «3.- Per a les despeses variables, els documents 
comptables que les emparen es gestionaran d'acord amb les normes generals.// 
4.- La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal es 
realitzarà per mitjà de la nòmina mensual, on constarà la diligència del 
responsable del Serveis de Personal acreditativa que el personal relacionat ha 
prestat efectivament els serveis durant el període corresponent. // Les 
remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions precisaran que, per 
part per part del cap o responsable, s’informi que han estat prestats els serveis 
especials, i que procedeix abonar quantitat pel concepte d'activitat, d'acord amb 
la normativa interna reguladora de la mateixa.// Com un document addicional a 
la nòmina s'ha de fer constar la relació de les incidències existents respecte de la 
nòmina anterior.» En l’expedient consten els fulls o informes acreditatius de la 
meritació de les retribucions proposades, però en alguns casos no estan signades. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
No s’estableixen. 
 
 
V.-OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
 
VI.-CONCLUSIONS 
 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, tercer, sisè 
i setè, i 4.2., quart, d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de 
la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització 
plena posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò 
previst en l'article 219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució 
del pressupost vigent. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica 
 



S/Amn 

 
38 

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 

Per tot l’exposat, i de conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de sis mil quatre-cents seixanta-quatre 
euros amb setanta-tres cèntims (6.464,73 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 16 d’abril al 15 de maig de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil set-cents seixanta-un euros amb 
quaranta-quatre cèntims (1.761,44 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia local durant el mes de maig de 2017. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil sis-cents cinquanta-sis euros amb 
trenta-sis cèntims (1.656,36 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de maig de 2017.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents cinquanta-set euros amb 
quaranta cèntims (257,40 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
maig de 2017. 
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb 
noranta cèntims (263,90 €) corresponent al plus de festivitat efectuat per agents 
de la Policia local durant el mes de maig de 2017. 
 
Sisè.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent nou euros amb setanta-dos 
cèntims (1.109,72 €) l'assistència a judicis, derivades d'actuacions policials, 
previstos en l'Acord de Condicions de Treball, durant el mes de maig de 2017. 
 
Setè.- Descomptar fins a la quantitat de catorze euros amb trenta-quatre 
cèntims (14,34 €) en concepte de penalització del complement de disponibilitat 
del personal de la Policia local per absentisme a causa d’indisposició o baixa 
laboral.  
 
Vuitè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
 
 

Servei RC Partida Import 

Serveis Generals. Hores extres  11 92000 13001 319,68 € 

Brigada. Hores extres  21 15320 13001 19,98 € 

Brigada. Hores extres.  
Aplec Pedracastell 

1184 21 15320 13001 1.118,88 € 

Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 868,60 € 

Enllumenat. Hores extres  21 16500 13001 199,80 € 

Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 868,60 € 

Jardins. Hores extres  22 17100 13001 1.028,97 € 
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Medi ambient. Hores extres  22 17000 13001 109,89 €  

Cementiri. Hores extres  23 16400 13001 559,44 € 

Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 868,60 € 

Policia Local. Coordinació 
administració 

 43 13000 13000 257,40 € 

Policia Local -  sergent i caporals: 
-Nocturnitats 

 43 13000 15100 228,77 € 

Policia Local – sergent i caporals: 
-Plus Festivitat 

 43 13000 15100 37,70 € 

Policia Local – sergent i caporals: 
-Assistència a judicis 

 43 13000 15100 117,20 € 

Policia Local – agents: 
-Gratificacions 

 43 13300 15100 82,71 € 

Policia Local – agents: 
-Nocturnitat   

 43 13300 15100 1.532,68 € 

Policia Local – agents: 
-Festivitat 

 43 13300 15100 226,20 € 

Policia Local – agents: 
-Cap de servei 

 43 13300 15100 1.656,36 € 

Policia Local – agents: 
-Judicis   

 43 13300 15100
  

992,52 € 

Esports. Hores extres  52 34200 13001 419,58 € 

   11.513,55 € 
 
Novè.- 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 

C.C.S. 08/05/2017 04:00 04:00 Preparació expedients 
contractació i assistència 
Comissió Seguiment Policia 

 11/05/2017 04:30 04:30 Preparació temes Ple 

F.T.U. 05/05/2017 01:25 02:50 CRTTT Som Àfrica - 
Participació ciutadana 

 13/05/2017 01:20 02:40 Casament 

J.M.N. 02/05/2017 02:30 05:00 Reunió Comissió 
Pressupostos Participatius 
2017 
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 05/05/2017 02:00 04:00 Xerrada Fatou Secka Cicle 
Cultura per la Igualtat 

 08/05/2017 03:00 06:00 Presentació Pressupostos 
Participatius 2017 

 15/05/2017 02:00 04:00 Votacions Pressupostos 
Participatius 2017 

G.C.M. 13/05/2017 04:00 08:00 Fira Modernista Terrassa 

 14/05/2017 02:30 05:00 Fira Modernista Terrassa 

BRIGADA 

M.B.R. 01/05/2017 07:30 15:00 Aplec Pedracastell 

EDUCACIÓ 

J.M.C.O. 06/05/2017 06:30 13:00 Festa Medi Ambient 
(organitzada Escola i 
AMPA) 

CULTURA 

M.V.M. 23/04/2017 02:30 05:00 Presentació Casa Museu 

J.B.M. 23/04/2017 04:30 09:00 Sant Jordi: presentació 
catàleg i visita guiada 
Ceràmica Modernista 

S.M.V. 23/04/2017 03:17 06:34 Presentació catàleg 
Ceràmica Modernista 

BIBLIOTECA 

M.B.G. 23/04/2017 02:00 04:00 Sant Jordi - Biblioriera 

 04/05/2017 00:42 01:24 Presentació guia de 
recursos del Maresme 

I.R.T. 23/04/2017 01:56 03:52 Sant Jordi - Biblioriera 

A.T.S. 23/04/2017 01:49 03:38 Sant Jordi - Biblioriera 

 28/04/2017 02:38 05:16 Tastacontes 

 05/05/2017 00:41 01:22 Presentació guia de 
recursos del Maresme 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

M.D.D. 13/05/2017 04:00 08:00 Fira Modernista Terrassa 

 14/05/2017 02:30 05:00 Fira Modernista Terrassa 

ESPORTS 

J.T.G. 03/05/2017 04:30 09:00 Reunió 

RÀDIO CANET 

C.L.L. 22/04/2017 03:00 06:00 Programa especial St. Jordi 
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13.2.- APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT 
CANET PRO-MUSICA 

RELACIÓ DE FETS 

Primer.- En data 21 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de col·laboració amb l’Escola de Música de Canet Pro Música i 
l’Ajuntament, el qual es va signar el 10 de juny del mateix any, amb vigència pels 
cursos 2015-2016 i 2016-2017. 
En data 21 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la 
modificació del conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro-Música, de 
manera que es fixava l’import de la subvenció dinerària en 25.000,00 euros, a 
abonar en dos pagaments, un del 47% amb caràcter de bestreta i la resta amb 
posterioritat a l’aprovació de la justificació.                  

Segon.- El conveni de col·laboració regula en el seu pacte vuitè, apartat 10è, la 
forma i termini de justificació en els següents termes: 

“La justificació de la subvenció es per allò que es disposa a l’article 19 de l’ordenança 
municipal de subvencions, i durant el mes de gener de cada exercici serà necessari 
aportar la documentació següent referida a l’exercici anterior: 

a) Una memòria detallada de l’activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d’acord amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre de lliçons impartides per 
a cada instrument musical, i diferents nivells i instrument musical, o nombre de 
concerts, audicions o altres manifestacions musicals en les activitats d’aquestes 
naturalesa, sempre realitzades dins del període al que es circumscriu la subvenció. 

b) Un exemplar original i autenticat de totes les audicions, publicacions i 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat. 

c) Una còpia de les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. 

d) Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat en 
concepte de matricules de l’alumnat i resta de quotes mensualitats que donen 
accés a l’impartiment de les diferents lliçons de musica i altres.” 

 

Tercer.- En la data que es transcriu a continuació l’entitat va presentar per 
registre d’entrada d’aquest ajuntament la documentació acreditativa de la 
subvenció atorgada: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Data i Núm. 
de  
Registre 
Entrada 

ESCOLA DE MÚSICA 
CANET PRO-MÚSICA 

G58881327
  ESCOLA DE MÚSICA 22.010 2017/496 

27-01-2017 

 

Quart.- Vist l'informe emès per la tècnica de Ensenyament, Maria Artigas Gurri, 
de data 24 d’abril de 2017, que es transcriu a continuació: 

“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la justificació del conveni de col·laboració amb l’Escola de 
Música Canet Pro Música, aprovat per la Junta de Govern Local en data 21 de 



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 

desembre de 2016, signat en data 20 de gener de 2017,  i d’acord amb l’establert al 
pacte vuitè del conveni esmentat en relació a la seva justificació, emet el següent 

 
INFORME 
Primer.-  Vist que al pacte vuitè del conveni s’estableix que per al justificació del 
conveni caldrà aportar per a cada any de vigència: 

- Memòria detallada de cada activitat realitzada, que en cada cas esmentarà els 
elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, d’acord 
amb els termes de la sol·licitud, com ara nombre de lliçons impartides per a cada 
instrument musical, i diferents nivells d’ensenyament, amb el nombre d’alumnes 
participants en cada nivell i instrument musical, o nombre de concerts, audicions o 
altres manifestacions musicals en les activitats d’aquesta naturalesa, sempre 
realitzades dins del període a què es circumscriu la subvenció.  

- Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, publicacions i 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l’activitat.  

- Una còpia de les factures corresponents a les despeses derivades de l’activitat, 
ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del 
període corresponent al seu exercici. 

- Una còpia de la totalitat dels rebuts per ingressos que CPM hagués meritat en 
concepte de matrícules de l’alumnat i resta de quotes mensuals que donen accés a 
l’impartiment de les diferents lliçons de música i altres. 
 
Segon.- Vista la documentació presentada per l’ entitat a mode de justificació: 

 
Entitat Registre Documentació 

Escola de 
Música de 
Canet de 

Mar. Canet 
Pro-Música 

2016/597 

- Memòria de les assignatures impartides amb indicació del 
nivell, la durada i els nombre d’alumnes, on consta el nombre 
d’alumnes inscrits a cada nivell o a cada ensenyament 
d’instrument musical. 
- Un exemplar original de la documentació gràfica que ha 
generat la publicitat de l’activitat.  
- Compte de resultats de l’any 2016 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la Seguretat 
Social 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
- Compte de pèrdues i guanys de 2016 amb un resultat de -
5.715,73€ 
- Balanç de situació 
- Còpies compulsades de les factures relatives a l’exercici. 
- Certificat de la direcció del centre relatiu als ingressos rebuts 
en concepte de matrícules, quotes mensuals i d’altres fonts que 
no s’especifiquen, en què es reconeix ingressos per import de 
141.473,25€.  
 

Vist que va estar presentada dins del termini establert. 
 

Conclusió 

Primer.- Considerem acreditat que s’ha realitzat el fi públic pel qual es va atorgar el 
conveni amb l’Escola de Música de Canet . 

Segon.- Proposem que l’àrea d’Intervenció procedeixi al pagament íntegre de l’import 
del conveni. 

Aquest és el nostre informe que dono i signo a Canet de Mar a 24 d’abril de 2017.” 
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Cinquè.- Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació,  

El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 058/2017 
ASSUMPTE: Liquidació de la subvenció nominativa a la Fundació Canet 
Promúsica de l’exercici 2016. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la 
Junta de Govern Local, amb la següent part resolutiva: 
 

«PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta de  
 

 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en la clàusula 
vuitè.9 del conveni regulador de la subvenció, procedeixin al pagament de la quantitat  
pendent de satisfer, segons el següent detall: 
 

 
TERCER.- Notificar el present acord a l’entitat Canet Pro-Música, així com als 
departaments d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria.Tanmateix, la Junta de Govern 
decidirà.» 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
A) Amb caràcter general: 

• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març.  

• Bases d'execució del pressupost de l'exercici  
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres 
de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud 
subvenció  

Import 
atorgat 

Import 
bestreta 

CANET PRO-
MÚSICA G58881327 ESCOLA DE MÚSICA 22,010 € 10.160 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
pendent de 
pagament 

CANET PRO-
MÚSICA G58881327 ESCOLA DE MÚSICA 11.850 € 
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i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics.  

• Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 

B) Amb caràcter específic: 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.  
• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
• Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.  
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la general de subvencions.  
• Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els 

àmbits cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, 
lúdic, festiu o qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada 
pel Ple en data 25 de març de 2004.  
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
Primer.- Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el 
capítol II del Títol V, articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Segon.- Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les 
BEP estableix el següent: 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització 
prèvia limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

• L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a 
la naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

• En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en la 
normativa vigent. 

• Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
• Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es 

recullen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, 
mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la 
Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la funció interventora en 
règim de requisits bàsics.  
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes 
suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.  
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte 
d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa 
dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida 
fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la 
finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat 
hauran d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions 
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i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les 
observacions que haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 

IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 

4.1. Aspectes generals 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i 
suficient a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. 
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contraure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, 
complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 TRLHL i 24 i ss del RD 
500/1990, de 20 d’abril. No aplicable en aquesta fase. 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text 
Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable en aquest 
expedient. 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
Segons estableix l'article 185 del TRLHL:  
«1.-Dins de l'import dels crèdits autoritzats en els pressupostos correspondrà 
l'autorització i disposició de les despeses al president o al Ple de l'entitat d'acord 
amb l'atribució de competències que estableixi la normativa vigent. 2. 
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits. 3. Les 
facultats a que es refereixen els apartats anteriors es podran desconcentrar o 
delegar en els termes previstos per l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
que s'hauran de recollir per cada exercici, en les bases d'execució del 
pressupost.» 
Les Bases d'execució del pressupost per l'exercici vigent regulen la liquidació i 
pagament de les subvencions en el seu article 34: 
«[...] 
3.- Tant en les subvencions en règim de concurrència com en les d’atorgament 
directe, es tramitarà el reconeixement de l’obligació i s’expedirà el document 
“O” amb l’aprovació de la justificació de la subvenció.  
No obstant això, quan sigui procedent el pagament de bestreta de la subvenció, 
es comptabilitzarà les fases “O” i “P” pel seu import d’aquesta, en el moment en 
què s’acrediti que es compleixin els requisits establerts per percebre el 
pagament anticipat. 
4.- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de 
control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes 
establerts en la llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'Auditories 
anual. 
5.- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment 
establert en la Llei general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran 
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la consideració d'ingressos de dret públic resultant per a la seva aplicació el que 
estableix la Llei general tributària. 
6.- L’òrgan competent per autoritzar i disposar despesa en matèria de 
subvencions és la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. Igualment, la 
Junta de Govern serà competent per aprovar les justificacions i incoar els 
expedients de reintegrament.» 
Així mateix, quant al reintegrament de subvencions, l'article 41.1 de la Llei 
38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la incoació 
del procediment correspon a l'òrgan concedent de les subvencions, que en 
aquest cas és la Junta de Govern. 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses 
amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són 
executius, acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència 
de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst 
en l’article 173.6 TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que L'import de les 
despeses que es proposada disposar no supera l'import de la despesa 
autoritzada. No aplicable en aquesta fase. 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement.  
Segons consta en l'expedient, la Junta de Govern Local en sessió de 21 
desembre de 2016, va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’escola de música Canet Promúsica de Canet de Mar.  
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable.  
La comprovació material efectuada per l’àrea d’Educació i la proposta d'acord de 
liquidació de les subvencions no és coincident amb el resultat de la comprovació 
efectuada pels serveis econòmics. 

 

 
Nota 1: (1) Certificat del president de l’entitat acreditatiu de l’aplicació de la subvenció a la finalitat 
adequada.(2) Memòria detallada de l’activitat; (3) Relació classificada de les despeses; (4) Factures 
originals o justificants de les despeses derivades de l’activitat, fins a un import el doble de la 
subvenció atorgada; (5) Relació d’altres ingressos o subvencions que hagin cofinançat l’activitat amb 
indicació de l’import i procedència; (6) Exemplar original de la publicitat de l’acte amb esment de la 
col·laboració de l’ajuntament de Canet. 
Nota 2: √ = «correcte»; x = «amb incidències (veure observacions) 

 

Nom 
entitat NIF Projecte sol·licitud 

subvenció 

Data 
registre  
entrada 

comprovacions 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Canet 
promusica 

G58881327 Conveni de col·laboració 
2015-16 i 2016-17 
(anualitat 2016) 

27/01/2017 --- X X X X X 
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Nom entitat 
Projecte 
sol·licitud 
subvenció  

Observacions 

CANET 
PROMÚSICA 

Conveni de 
col·laboració 2015-

16 I 2016-17 
(anualitat 2016) 

(1) No es recull en el conveni l’obligació de presentar-lo, ni 
s’estableix cap model. 
(2) La memòria d’activitats no recull tota la informació 
requerida en punt vuitè 9.a) del conveni (relaciona els cursos 
i nombre d’alumnes, però no els  
(3) En la documentació aportada no consta compte 
justificatiu, sinó compte de resultats i balanç no auditats.  
(4) Les factures i altres documents justificatius que no 
comprenen la totalitat de les despeses declarades. En 
particular, no s’aporta justificació documental de la despesa 
de personal i seguretat social (nòmines, TCs). 
(5) Consta certificat del total d’ingressos per quotes 
d’alumnes, però no la documentació prevista en punt 
vuitè.9.d) del conveni. 

 
 
Aquesta comprovació material efectuada pels serveis econòmics s’ha 
d’entendre sense perjudici de les facultats de control financer que té atribuïdes 
la Intervenció. 
 

4.2.-Aspectes específics 
Segons Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2008, els extrems 
addicionals de comprovació en la fase de reconeixement de l'obligació per 
expedients de subvencions i ajudes públiques als que resulti d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són els següents: 
Primer.- Per aquelles subvencions en les que la seva normativa reguladora 
prevegi que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència 
d'aquestes garanties. No aplicable en aquesta fase, entenem que aquest és un 
extrem de comprovació en el moment d'acordar el pagament de bestretes. 
Segon.- En cas de realitzar-se pagaments a compte, que estiguin previstos en 
la normativa reguladora de la subvenció. No aplicable en aquesta fase, 
entenem que aquest és un extrem de comprovació en el moment d'acordar el 
pagament de bestretes. 
Tercer.- Acreditació en la forma establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció, que el beneficiari es troba al corrent d'obligacions tributàries i 
davant la Seguretat Social i no és deutor per resolució de procedència de 
reintegrament. 
L'article 88, apartat 4t del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix: 
«4. A los efectos previstos en el artículo 34.5 de la Ley General de 
Subvenciones [procediment de despesa i pagament de les subvencions], la 
valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y de que no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en 
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los mismos términos previstos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 
Preliminar de este Reglamento sobre requisitos para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora. // No será necesario aportar nueva 
certificación si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo 
de seis meses de validez. 
Quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, regula en els seus articles 22.1 que l'acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat, amb caràcter 
general, es realitzarà mitjançant l'expedició de certificació, llevat que el 
beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguin obligats a presentar les 
declaracions o els documents als que es refereixen aquestes obligacions. Sense 
perjudici de l'anterior, l'article 24 RLGS regula els supòsits en què la 
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions. 
Atès que han transcorregut més de sis mesos des de l'aportació de 
documentació, s'ha comprovat novament, en base a l'autorització conferida, 
que les entitats a les quals es proposa pagar la liquidació de la subvenció 2016 
estan al corrent de les seves obligacions tributàries en data 23 de maig de 
2017. 
Consta certificació d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social a 10 
de gener de 2017. 
Quant a l'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de 
subvencions, l'article 25 del RLGS estableix que «es realitzarà mitjançant 
declaració responsable del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, sense 
perjudici dels procediments que es desenvolupin, en virtut d'allò previst en 
l'article 20.4.a) de la Llei, per la cessió de les dades de la base de dades 
nacional de subvencions.» 
No consta en l'expedient la declaració responsable de l’entitat. 
Quart.- Que s'acompanya certificació a que es refereix l'article 88.3 del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, expedida por l'òrgan encarregat 
del seguiment de la subvenció. 
D'acord amb aquest precepte, «[...], s'haurà d'incorporar a l'expedient que es 
tramiti per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació expedida per 
l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella, en la que quedi de manifest: 
a) la justificació parcial o total de la mateixa, segons es contempli o no la 
possibilitat de efectuar pagaments fraccionats, quan se tracti de subvencions de 
pagament posterior; 
b) que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del 
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la 
mateixa per alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions; 
c) que no ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a 
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats 
pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa 
subvenció.» 
En l'expedient consta informe de la tècnica d’Educació, de 24 d’abril de 2017, el 
qual no conté tots els extrems als quals es fa referència en l'article 88.3 RLGS. 
Cinquè.- Si s'escau, acreditació, en la forma prevista en l'article 58.Dos de la 
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 
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2011, de que els beneficiaris de préstecs i bestretes es troben al corrent del 
pagament de les obligacions de reemborsament de qualsevol altres préstecs o 
bestretes concedits anteriorment amb càrrec als Pressupostos Generals de 
l'Estat. No aplicable. 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
Primer.- No consta en l’expedient que s’hagi requerit esmena de les 
justificacions als beneficiaris segons allò previst en art.71.2 RLGS. 
Segon.- Indicar a l’òrgan gestor que, la manca de justificació adequada de a 
subvenció és causa de reintegrament de la mateixa, i instar-lo a procedir 
d’acord amb el que preveuen els articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
VI.- CONCLUSIONS 
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l’expedient amb OBJECCIÓ 
FISCAL suspensiva, pels compliments assenyalats en els apartats 4.1, setè, i 
4.2. quart, d’acord amb allò previst en l’article 216.2.c del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
Correspon a l’Alcalde/ssa-President/a la resolució de discrepància, d’acord amb 
l’article 217.1 del TRLHL. 
Tot això, sense perjudici de les facultats en matèria de control financer que té 
atribuïdes la Intervenció d'acord amb l'article 220 del TRLHL i els articles 44 a 
51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Vist allò que disposen els articles 29 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, quant a la justificació de les subvencions¡, i el Títol II del 
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Donar per correctament justificat els següent import corresponent a la 
subvenció nominativa del programa d’ensenyament, atorgada per acord de Junta 
de Govern de 21 de desembre de 2016: 

 
SEGON.- Indicar als serveis de Tresoreria que, d'acord amb allò previst en  l’art. 
20 de les bases reguladores de la concessió de subvencions, procedeixin al 
pagament de la quantitat pendent de satisfer, segons el següent detall: 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  Import 
atorgat 

Import 
bestreta 
pagada 

CANET PRO-MÚSICA 
 

G58881327 
 

ESCOLA DE MÚSICA 22.010 € 
 

10.160 € 

Nom entitat NIF Projecte sol·licitud subvenció  
Import 
pendent de 
pagament 
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TERCER.- Notificar el present acord a l’entitat Canet Pro-Música, així com als 
departaments d’ensenyament, Intervenció i Tresoreria. 
NCLUSION_PLANTILA] 
14.- 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 10.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Dolors Puig Gómez     Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 

CANET PRO-MÚSICA G58881327 
 ESCOLA DE MÚSICA 11.850 € 
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