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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

DATA 21 DE JUNY 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: 9.03 hores 
Hora que acaba: 9.52 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 
 
Cristina Cabruja Sagré, 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  14.06.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació ajuts socials puntual 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació assistència òrgans col·legiats, del 15 de maig al 14 de juny de 2017 
6) Aprovació Bases específiques per a la provisió interina, mitjançant concurs 

oposició lliure, per a la contractació laboral temporal d’un/a Delineant 
7) Acceptació actuacions Diputació de Barcelona, per a la realització d’accions 

formatives dins el recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació 
8) Concessió de llicència d’obres menors per a la rehabilitació de la façana de la 

Comunitat de Propietaris de la Riera Sant Domènec, XX 
9) Atorgament llicència per a la divisió horitzontal de la finca situada a la Riera 

Gavarra, XX 
10) Concessió llicència d’obres menors per a la legalització d’un reforç preventiu 

de pilars i talús de la terrassa al carrer Miramar, XX (edifici La Rodalera) 
11) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de reforma i ampliació d’un 

habitatge entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, XX 
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12) Comunicació de Primera Ocupació de les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí, XX 

13) Concessió de llicència d’obres menors per a la substitució del paviment de la 
cuina de l’habitatge situat al carrer Ample, XX 

14) Concessió llicència d’obres menors per a la reforma d’habitatge situat al carrer 
Gram, XX 

15) Donar compte de la relació de decrets del 5 al 10 de juny de 2017 (números 
del 679 al 696) 

16) 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 14.06.17 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de juny 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 AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/24/2017 de data 14 de juny de 2017 
per import de 866,78 € 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 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
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la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/24/2017, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

RELACIÓ NÚM.:     BSGG/24/2017       data: 21-06-17 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT aprovat 

141 D.S.A. activitats d'estiu 150  

142 A.M.M activitats d'estiu 150  

143 F.E. activitats d'estiu 140  

144 F.E. activitats d'estiu 380  

145 J.A.A. despeses  - AIGUA 46,78   

Total general 866,78  

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ RELACIO DE FACTURES 
 
Vista la relació de factures de data 21 de juny  de 2017, de l’Ajuntament  per 
import de 41.947,43 €, corresponent a la relació F/2017/27. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures de data 21 de juny  de 2017, de 
l’Ajuntament  per import de 41.947,43 €, corresponent a la relació F/2017/27. 
 
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació derivat dels punts anteriors 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en les relacions.  
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de factures en els termes recollits 
en els termes recollits en l’article 219 del TRLHL, aprovat per RDleg. 2/2004. Les 
anteriors despeses seran objecte d’una altra fiscalització plena a posteriori.  
 
5.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL.LEGIATS, DES DEL DIA 15 
DE MAIG AL DIA 14 DE JUNY DE 2017 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 17, 24 i 31 de maig  i 7 i 14 de juny 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. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Comissió Assessora el dia 18 de 
maig de 2017 segons la qual hi ha assistit el Sr. Marc Jiménez Torres, Sr. Lluís 
Llovet Bayer, el Sr. Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. 
Sílvia Tamayo Mata, el Sr. Josep M. Masvidal Serra i el Sr. Laureà Gregori 
Fraxedas.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal el dia 25 de maig de 
2017 segons la qual hi ha assistit la Sra. Esther Agulló Renau, el Sr. Laureà 
Gregori Fraxedas, el Sr. Marc Jiménez Torres, Sr. Lluís Llovet Bayer, el Sr. Àngel 
López Solà, el Sr. Jesús Marin Hernández, el Sr. Josep M. Masvidal Serra, el Sr. 
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Antoni Romero Carbonell, la Sra. Raquel Serra Lerga, la Sra. Cristina Soler 
Vílchez i la Sra. Sílvia Tamayo Mata. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia i de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Règim Intern, 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 de maig i el 14 de juny de 2017, amb 
el següent detall: 
 

Cognoms i Nom Import 
Llovet i Bayer, Lluís 2.076,07 € 
Masvidal Serra, Josep M. 2.076,07 € 
Serra Lerga, Raquel 2.076,07 € 
Tamayo Mata, Sílvia 2.076,07 € 
Marin Hernández, Jesús 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 234,42 € 
López Solà, Àngel 184,42 € 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Romero Carbonell, Antoni 234,42 €  
Soler Vilchez, Cristina 184,42 € 
Jiménez Torres, Marc 234,42 € 
TOTAL 9.745,22 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 9.745,22 €, 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 
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.  
 
6.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ 
INTERINA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A DELINEANT VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
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A la plantilla de personal hi ha una plaça de delineant que està dotada 
pressupostàriament per a l’any 2017 i que va quedar vacant des del dia 10 de 
juny de 2017, al ser efectiva la modificació de les condicions contractuals 
efectuada a l’empleada pública que ocupava el lloc de treball fins a aquesta data.  
 
Vist l’acord del Ple Municipal de data 24 de setembre de 2017, segons el qual 
entre les àrees o sectors que tindrà la consideració de prioritaris, hi ha els serveis 
territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de llicències, 
inspecció, disciplina i sancions.  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i cap de l’Àrea d’Urbanisme, en data 
23 de maig de 2017, que  es transcriu a continuació: 
 
“Alba Farré Nàcher,  arquitecta municipal i cap d'Àrea d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la necessitat de cobrir la plaça de 
delineant realitza el següent: 
 

I N F O R M E 
 
És competència de l'Àrea d'Urbanisme, el servei de delineació de l'Ajuntament de 
Canet de mar, al qual se li assignen, entre d'altres, les següents funcions: 
 
1. Elaborar plànols, gràfics i dibuixos tècnics. 
2. Tractar la informació i cartografia digital de fonts externes. 
3. Elaborar la part gràfica de projectes, plans d'usos, plans de temporada de 
platges, concessions administratives... 
4. Expedir en paper, CD o correu electrònic la cartografia generada. 
 
Des de l'any 2011 la persona que ocupava el lloc de delineant ha estat 
impossibilitada per a treballar en períodes llargs de temps i les funcions 
assignades a aquest lloc de treball han estat desateses de forma continuada. 
S'han cobert pics de feina puntuals de forma externa o sobrecarregant altre 
personal del departament amb capacitat per dur a terme aquests treballs que no 
formen part de les funcions que tenen atribuïdes. Tanmateix, existeix una 
acumulació de feina causada per aquests 5 anys amb llargs períodes d'absència 
de la persona responsable de la delineació. 
 
Per altra banda, l'Ajuntament té intenció de tirar endavant amb projectes que 
necessiten de les funcions de delineació com són: 
 
1. L'elaboració de projectes d'inversió resultat de la participació ciutadana. 
2. La rehabilitació de la casa situada a la Riera Gavarra núm. 38 
3. Projecte per a reformes puntuals a la comissaria de policia municipal. 
4. Plànols per a l'organització de fires i altres actes (firaires festa major, fira 
modernista, Canet Rock...) 
5. Plànols per a les eleccions (fanals i seccions) 
Conseqüentment es considera necessari cobrir amb urgència la plaça de delineant 
per tal de garantir un funcionament normal de l'àrea i donar resposta a les 
peticions realitzades per altres departaments. La qual cosa informo als efectes de 
cobertura de la plaça corresponent. 
 
A Canet de Mar, en data de 23 de maig de 2017” 



S/Amn 

 
7 

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 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 26 de maig de 
2017, que  es transcriu a continuació: 
 
 
“Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació de les bases específiques i la 
convocatòria per a la contractació laboral, per interinitat fins a la cobertura 
definitiva del lloc de treball,  d’un/a delineant, emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- A la plantilla de personal laboral, de l’any 2017 hi ha una plaça de 
delineant, que es troba ocupada per una empleada pública a la que, en data 26 
de maig de 2017,  se li ha notificat una modificació de les condicions contractuals, 
en el sentit  d’adscriure-la a un altre lloc de treball, segons decret de l’Alcaldia 
núm. 604/2017, de data 23 de maig, i que, el dia 10 de juny de 2017, al complir-
se els 15 dies des de la notificació quedarà vacant, bé per ser efectiu el canvi de 
lloc de treball o bé per manifestació de la interessada de que se sent perjudicada i 
s’acull a allò que preveu l’article 41.3 de l’Estatut dels Treballadors i rescindeix el 
seu contracte de treball, amb dret a percebre la indemnització legalment 
establerta.  
 
Segon.- Aquesta plaça té dotació pressupostària per a tot l’any,  en el pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2017, restant a les  corresponents aplicacions 
pressupostàries, a dia d’avui, 12.000,00 € en concepte de salari a percebre pel 
treballador i de 3.924,17 € en concepte de cotització social a càrrec de l’empresa. 
 
Tercer.- L’article 19.Dos del projecte de llei de pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2017, estableix que no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal ni de funcionaris 
interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals 
que es consideren prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Així mateix, s’estableix que la durada del contracte no podrà ser superior a tres 
anys, sense que es puguin encadenar successius contractes amb una mateixa 
persona per un període superior a tres anys, circumstància que haurà de quedar 
degudament reflectida en el contracte. 
 
Quart.- Segons l’article 10.4 del 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, 
estableix que les places vacant que acompleixin funcionaris interins s’han 
d’incloure en l’oferta de feina corresponent a l’exercici en què es produeix el seu 
nomenament i, si no és possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva 
amortització.  
 
Cinquè.- Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 23 de maig de 
2017, on queda justificada la necessitat i la urgència inajornable, per cobrir 
temporalment aquest lloc de treball. 
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Sisè.- El Ple municipal de data 24 de setembre de 2015, va prendre l’acord de 
declarar els serveis públics essencials i prioritaris de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:  
 

“PRIMER.- Declarar serveis públics essencials de l'Ajuntament de Canet 
de Mar: 

 Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis 
mínims i obligatoris enunciats a l'article 26 de la llei 7/1985, de 
2 d'abril, bàsica de règim local: enllumenat públic, cementiri, 
recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari 
d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, 
pavimentació de vies públiques.  

 L'ordenació i control del tràfic en les vies urbanes i vigilància en 
general del municipi. 

 L'atenció d'urgències i emergències de tot tipus. 
 El control sanitari del medi ambient; indústries, activitats i 

serveis, transports, sorolls i vibracions, d'edificis, de la 
distribució i subministrament d'aliments, de cementiris i de 
policia sanitària mortuòria. 

 L'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió 
del cens electoral. 

 La funció de fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
 La funció de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmica-financera i pressupostària. 
 El serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 La funció de coordinació dels diferents serveis municipals i de 

l'organització municipal, i del control dels serveis públics que 
presta la Corporació, tendents a optimitzar els recursos 
municipals. 

 Els serveis territorials d'ordenació i tramitació d'obra pública, 
atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. 

 Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en 
desenvolupament de l'article 25 de la llei 12/2007, d'11 
d'octubre, de serveis socials. 

 Manteniment dels espais naturals. 
 Conservació i manteniment de les vies públiques i espais 

públics. 
 
Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencials les 
categories i funcions que es considerin necessàries per garantir la seva 
prestació i amb les dotacions imprescindibles per dur-los a terme. 
 
SEGON.- Declarar àrees o sectors prioritaris les següents àrees o sectors, 
amb relació a les categories i funcions que es considerin necessàries per a 
garantir les funcions essencials atribuïdes a l'Ajuntament: 
 

• Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la 
Corporació. 

• Serveis de seguretat corporativa i del territori. 
• Serveis de contractació administrativa, logística i 

informàtica. 
• Serveis de recursos humans i organització. 



S/Amn 

 
9 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

• Serveis de suport i defensa jurídica i control de la despesa, i 
la coordinació dels diferents serveis municipals i de 
l'organització municipal. I del control dels serveis públics. 

• Serveis d'atenció al ciutadà, d'arxiu i registre de 
documentació. 

• Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments 
administratius. 

• Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de 
llicències, d'inspecció i altres de control preventiu. 

• Serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments 
públics. 

• Serveis d'avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc 
d'exclusió social.  

• Servei d'atenció a les persones, en general. 
 
TERCER.- Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer 
nomenament de personal estatutari i de funcions interines, corresponents 
als serveis i àrees o sectors declarats serveis essencials o prioritaris i en 
cas de substitucions de forma interina de les vacants que es puguin 
produir o per atendre necessitats derivades de l'organització del servei.” 

 
Tal i com es constata del contingut de l’acord, l’àmbit d’Urbanisme, on es 
destinarà el/la delineant/a, està inclòs dins dels sectors prioritaris aprovats pel Ple 
Municipal. 
 
Setè.- El passat dia 29 de març de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i 
els Sindicats UGT, CCOO i CSI-F, varen subscriure un acord per a la millora de 
l’ocupació pública, amb la finalitat, entre d’altres,  de reduir l’ocupació temporal i 
reforçar l’estabilitat de les plantilles, i reduir les tases de temporalitat per sota del 
8%. 
 
Vuitè.- El Ple municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les base 
generals reguladores del processos de selecció del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableixen que el contingut d’aquestes bases serà 
completat amb les bases específiques que regeixin expressament cada 
convocatòria, i que seran les aquestes darreres les que determinaran els requisits 
específics que es requereixin en cada procés en concret. 
 
Les presents bases determinen els requisits específics que han de complir els 
aspirants als llocs de treball.  
 
Novè.- L’article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix 
que els processos selectiu tindran caràcter obert i garantiran la lliure 
concurrència, així com que els procediments de selecció tindran cura de la 
connexió entre el tipus de proves a superar i l’adequació  a les tasques a 
desenvolupar en el lloc de treball convocats incloent-hi,  en el seu cas, les proves 
pràctiques  que siguin necessàries. Aquestes proves podran consistir en la 
comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirant, expressats 
de forma oral o escrita, en la realització d’exercicis que demostrin la possessió 
d’habilitats necessàries.  
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A les bases específiques es preveu la realització de proves pràctiques relacionades 
amb el temari específic que consta a l’annex d’aquestes bases.  
 
Desè.- L’article 8, del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’aproven les 
regles bàsiques i els programes mínims als que s’ha d’ajustar el procediment de 
selecció dels funcionaris d’administració local, estableix que els programes dels 
exercicis teòrics de selecció seran els aprovats per cada Corporació i contindran 
matèries comunes  i matèries específiques, que versaran sobre el contingut de les 
funcions i tasques atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe a que es 
refereixin les proves. Per a l’ingrés en el grup C1, estableix que el nombre mínim 
de temes a desenvolupar és de 40. 
 
L’Annex I de les bases generals estableix que, per al grup C1, el temari per a les 
matèries comunes consta de 12 temes. Les presents bases específiques 
estableixen 28 temes com a temari específic. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vint-i-sis de maig de  dos 
mil disset.” 
 
Vist l’informe emès per la secretària accidental en data 13 de juny de 2017, que 
es transcriu a continuació: 
 
Informe 24/2017 amb relació a l’aprovació de les bases específiques que 
regeixen la provisió interina, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
contractació laboral temporal d’un/a delineant, vacant a la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
En compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 

 
INFORME 

 
PRIMER. L'article 55 del Reial dec ret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix 
que, tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i de conformitat amb el que 
es preveu en l’esmentat estatut i la resta de l’ordenament jurídic. 
 
Per la seva banda, l’art. 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, disposa 
que en el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua 
catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. 

 
Les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals 
abans expressats, així com els establerts a continuació: 

 
— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
— Transparència. 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 
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— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 
desenvolupar. 

— Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 

— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa de la 
Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en allò 
que és d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. 
— El Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril. 
— La Disposició addicional segona del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel 
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha 
d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local. 
— El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General 
de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris 
Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 
10 de març, amb caràcter supletori 
— L'article 4 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i 
provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya. 
— Els articles 282 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— Els articles 21.1.g) i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local. 
— Els articles 51 i 53 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes. 
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
 
TERCER. L’article 11.1 TRLEBEP disposa que és personal laboral el que en virtut 
de contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de 
contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts 
per les Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest  
podrà ser fix, per temps indefinit o temporal. 
 
QUART. L'article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Refosa de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l'accés als cossos i escales de funcionaris o a les 
categories laborals es realitza a través dels procediments d'oposició, concurso-
oposició o concurs i, si escau, els cursos de formació o la fase de prova que 
determini la convocatòria. 

 
Conforme a l'article 94 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal laboral no permanent 
serà seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte 
en els casos de màxima urgència. L'entitat local podrà convocar un únic concurs 
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anual, on s'haurà d'establir l'ordre de preferència per proveir les vacants que es 
produeixin durant l'any. 
 
Per la seva banda, l’art. 91 del mateix text legal disposa que el sistema de 
concurs oposició es podrà utilitzar quan sigui necessària la celebració de proves 
de coneixement específiques per determinar la capacitat o l’aptitud dels aspirants. 
Aquestes proves s’hauran d’adequar necessàriament als llocs de treball que 
s’hagin de cobrir i hauran de predominar les que tinguin caràcter pràctic. 
 
CINQUÈ. Quant al coneixement del català haurà d'atendre's al que es disposa en 
l'article 6 del Decret 161/2002, d'11 de juny, que estableix que en les 
convocatòries de selecció de personal interí o personal temporal, les persones 
aspirants han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita. 

 
SISÈ. Les Administracions públiques, en l'àmbit de les seves respectives 
competències i en aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes, deuran:  

 
a) Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 

discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre 
dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de 
la carrera professional.  

b) Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense 
detriment de la promoció professional.  

c) Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com 
al llarg de la carrera professional.  

d) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de 
selecció i valoració.  

e) Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i a 
l'assetjament per raó de sexe.  

f) Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, 
directa o indirecta, per raó de sexe.  

g) Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus 
respectius àmbits d'actuació. 

 
SETÈ. Durant tot el procés de selecció, haurà de complir-se amb les exigències 
de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i en la normativa vigent en matèria de transparència. 

 
VUITÈ.  El procediment a seguir serà el següent: 
 

A. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local (per delegació de l’alcaldessa 
efectuada mitjançant Decret núm. 743/2015, de 19 de juny) s'aprovaran 
la convocatòria i les bases, i posteriorment es publicaran íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província i en extracte, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Les bases s'exposaran en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Canet de Mar i a la seva seu electrònica. Els restants i 
successius anuncis de cada convocatòria es faran públics en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, de 
conformitat amb el que es disposa a la base 3.3 de les bases generals 
aprovades pel Ple de la Corporació. 
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Les bases contindran, com a mínim, les dades següents (article 70 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol): 
 

a. Nombre, naturalesa i característiques de les places objecto de 
convocatòria i determinació expressa de l'escala, subescala i classe a 
la qual pertanyen; indicació del grup de titulació a què correspongui 
cadascuna d'elles i quines es reserven a promoció interna, si escau. 

b. Sistema de selecció. 
c. Proves d'aptitud o coneixements que s'hagin de superar, determinant 

el seu nombre i naturalesa. 
d. Condicions i requisits necessaris per poder concórrer al procediment. 
e. Centre o dependència on s'hagin de dirigir les instàncies i termini de 

presentació. 
f. Proves selectives que s'hagin de celebrar i, si escau, relació de mèrits 

que s'hagin de tenir en compte en la fase de concurs, així com els 
sistemes d'acreditació i valoració d'aquests mèrits. Determinació, si 
escau, de les característiques i durada del curs de formació o del curs 
selectiu, així com del període de pràctiques amb caràcter selectiu. 

g. Designació del tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva 
categoria. 

h. Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova. 
i. Programa sobre el qual versaran les proves. 
j. Període d'inici de les proves, encara que sigui en termes aproximats, 

o fixació del període màxim de temps que hagi de transcórrer fins a 
la celebració de les proves. 

k. Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat 
prèviament, si escau. 

l. Declaració expressa que els tribunals no podran aprovar ni declarar 
que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants 
al de places objecto de convocatòria. 

m. Senyalització de l'equip multiprofesional a l'efecte de l'article 77 de 
l’esmentat Reglament. 

 
B. Les sol·licituds, requerint prendre part en la corresponent prova d'accés, 

en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions 
exigides a les bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la 
plaça de delineant, es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de 
l'Ajuntament i es presentaran en el Registre  General d'aquest Ajuntament 
o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en el termini de vint dies naturals explicats a partir de l'endemà 
al de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (vegeu l'article 77.1 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol). 

 
C. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en 

el termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En 
aquesta resolució, que es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament 
(art. 78 RPEL), s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena i 
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possibles reclamacions. En la mateixa publicació es farà constar el lloc, la 
data i l’hora de començament de les proves i l’ordre d’actuació dels 
aspirants.  
 

D. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies 
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagués dictat resolució, s'entendran 
desestimades. 

 
E. Quant a l'òrgan de selecció haurem d'estar al que es disposa en l'article 60 

del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que estableix que «els 
òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se 
als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es 
tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. 
 
Per altra banda, els articles 292 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en concordança amb el que es disposa en l'article 72 i següents del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que «Els òrgans de selecció es 
constituiran en cada convocatòria per la corporació d'acord amb les 
normes següents: 
 
a) Un terç està integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa 
corporació. 
b) Un altre terç està integrat per personal tècnic. 
c) L'altre terç està integrat per representants de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola. 
  
En els tribunals o òrgans similars ha de garantir-se la presència de 
funcionaris, però en cap cas han de ser constituïts majoritàriament per 
membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per la qual ha de fer-
se la selecció. El personal tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat 
necessària en relació amb el tipus de places a proveir. 
 
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals o d'òrgans 
similars és la que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Els actes del tribunal poden ser impugnats enfront de l'òrgan convocant 
mitjançant recurs d'alçada. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb 
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres 
seran personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de 
l'estricte compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis 
establerts per a la realització i qualificació de les proves i publicació dels 
seus resultats. 
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Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de 
l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de 
fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.  
 
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el 
personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

 
F. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran 

pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació en el Tauló d'Edictes 
de l'Ajuntament i a la seu electrònica, precisant-se que el nombre 
d'aprovats no podrà sobrepassar el nombre de places vacants convocades. 
Aquesta relació s'elevarà al President de la Corporació perquè procedeixi a 
la formalització del corresponent contracte. 

 
G. L'òrgan competent, al que s'haurà elevat la proposta de candidats, 

procedirà a la formalització per escrit del contracte en el termini d'un mes, 
prèvia justificació de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 
convocatòria. Fins que no es formalitzi el contracte, els aspirants no 
tindran dret a cap percepció econòmica. Abans de la formalització del 
contracte s'haurà de justificar els requisits o les condicions exigits en la 
convocatòria. 

 
NOVÈ. El projecte de LPGE 2017, actualment en tràmit, preveu en el seu article 
19.Dos que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin als serveis públics essencials. En el present cas, consta a 
l’expedient un informe de l’arquitecta municipal en el que justifica la necessitat 
urgent de cobrir la plaça de delineant. Per altra banda, el ple de la Corporació, en 
sessió de data 24 de setembre de 2015, va incloure entre els serveis públics 
declarats essencials, els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública. 
 
Per últim advertir que el mateix article 19.Dos del projecte de LPGE 2017, disposa 
que la durada del contracte no podrà ser superior a tres anys, sense que es 
puguin encadenar successius contractes o nomenaments amb la mateixa persona 
per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que haurà de quedar 
degudament reflectida en el contracte o nomenament. 
 
Aquest és l’informe que emet la qui subscriu a Canet de Mar, en la data que 
figura a la signatura electrònica. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor, en data 14 de juny de 2017, que es 
transcriu a continuació:  
 
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, aquest funcionari Lluís Viñas 
Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
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ASSUMPTE: Convocatòria i bases específiques per la selecció d’un 
delineant, amb contracte laboral temporal d’interinitat. 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
Vistos l’informe de la cap d’àrea d’urbanisme, de 23 de maig, l’informe de la 
tècnica de recursos humans, de 26 de maig, l’informe núm. 24 /2017, de 13 de 
juny, de la secretària acctal. 
 
Vist que s'ha rebut per la seva fiscalització prèvia la següent proposta d’acord que 
s’eleva a aprovació per la Junta de Govern Local: 
 
«PRIMER: Aprovar les bases per a la provisió interina, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la contractació laboral temporal, per interinitat, fins a la 
cobertura definitiva del lloc de treball, d'una plaça de delineant, que es 
transcriuen a continuació: 
 
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA 
CONTRACTACIÓ INTERINA D'UN/A DELINEANT, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.  
 
Primera: Objecte  
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció d'un/a delineant, 
per a la contractació interina d’un/a delineant, subgrup C1, vacant a la plantilla 
de personal laboral de l'Ajuntament de Canet de Mar, fins a la cobertura definitiva 
del lloc de treball.  
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig de 2010, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny de 2010.  
 
Segona: Tipus de relació  
El tipus de relació serà de personal laboral temporal.  
 
Tercera: Funcions a desenvolupar  
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de delineant són, 
entre d'altres, les que a títol enunciatiu, s'indiquen: 
a) Elaborar plànols, gràfics i dibuixos tècnics corresponents als projectes d'obres i 
instal·lacions. 
b) Tractar la informació i cartografia digital de fonts externes. 
c) Coordinació dels treballs per a l’elaboració i manteniment d’un sistema 
d’informació geogràfica municipal.  
d) Col·laborar amb l'arquitecte en l'elaboració de projectes d'urbanització, 
construcció o rehabilitació, d'instal·lacions i legalitzacions. 
e) Presentar projectes emesos pel departament. 
f) Elaborar documentació gràfica diversa per a les diferents àrees de 
l'Ajuntament. 
g) Realitzar aquells aixecaments i amidaments topogràfics que li siguin assignats. 
h) Fer el lliurament de cartografia específica pera a les diferents àrees municipals. 
i) Realitzar el seguiment i control del mobiliari urbà 
j) Actualitzar i mantenir la cartografia propietat de l'Ajuntament. 
k) Portar a terme la cartografia digitalitzada. 
l) Expedir en paper, CD o correu electrònic la cartografia generada. 
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m) Realitzar tasques administratives diverses relacionades amb el manteniment i 
arxiu de plànols, com ara fer fotocòpies, rotular caixes, etc. 
n) Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments 
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  
o) I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, en 
l'àmbit del desenvolupament administratiu i de la natura de l'àrea. 
 
Quarta: Requisits dels/de les aspirants 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
a) Estar en possessió del títol de formació professional de 2n grau: branca 
delineació, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de 
projectes de construcció, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de 
projectes urbanístics i operacions topogràfiques o equivalents. Si no s'aporta un 
títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a 
l'aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació. 
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. En 
cas de no tenir l'acreditació corresponent, l'aspirant serà convocat per a la 
realització d'una prova, que en cas de no superar-se, comportarà la seva exclusió 
del procés. 
c) Llengua castellana: Nivell intermedi (pels/per les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola).  
d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des i els/les 
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de 
la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base 
general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província, en qualsevol de 
les formes que determina l'article 16.4.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Sisena: Tribunal qualificador 
Presidenta: La secretària municipal 
Vocals: La TAG, d'Urbanisme 
L'arquitecta tècnica municipal 
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
Secretària: La tècnica de Recursos Humans. 
 
Setena: Procés selectiu  
El sistema selectiu serà el de concurs oposició. 
 
7.1. Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixement de la llengua catalana  
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Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Segona prova: Coneixement de la llengua castellana 
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la 
realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 paraules 
en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb els/les 
assessors/es especialistes que aquest designi.  
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Tercera prova: prova teòrica  
Consistirà en la resolució d’un qüestionari de preguntes amb resposta múltiple, de 
les que només una opció serà la correcta, sobre els temes que figuren a l’apartat 
4t de l’annex II de les bases genèriques. L’exercici s’haurà de realitzar en el 
termini màxim de 45 minuts. Aquesta prova, és eliminatòria i es qualificarà sobre 
10, resultant no apte les notes inferiors a un 5, per al càlcul de la nota obtinguda, 
les respostes errònies no descomptaran puntuació.  
 
Quarta prova: prova pràctica  
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts de diversos supòsits 
pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les presents 
bases. A criteri del tribunal, es podrà demanar als aspirants que defensin les 
seves respostes i se’ls podrà formular preguntes per aclarir qüestions 
relacionades. 
 
La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
7.2. Fase de concurs: Valoració de mèrits  
Els mèrits al·legats, degudament acreditats i justificats, es valoraran segons 
s'estableix a la Taula 1 de l’Annex V de les Bases generals.  
 
Vuitena: Entrevista personal  
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb 
els/les aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats 
que millor s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats 
en les fases anteriors.  
La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.  
 
ANNEX I 
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Temari específic:  
 
1. El dibuix assistit per ordinador. MICROSTATION 
2. Dibuix en tres dimensions (3D). SKETCHUP 
3. Compatibilitat entre diferents softwares. Importació i exportació d’arxius. 
4. Escales de dibuix i nivells de representació. Impressions i arxius de plotejat. 
5. Les eines bàsiques del MICROSTATION: nivells, vistes, acotacions, tramats, 
etc. 
6. Utilitats avançades del MICROSTATION: blocs dinàmics, atributs, referències 
externes, etc. 
7. Sistemes de representació: dièdric, plànols acotats, axonomètic i isomètric. 
Representació de punt, recta i pla. 
8. Sistemes de coordenades universals (UTM) i sistema de referència (ED50 i 
ETRS89). 
9. Sistemes d’informació geogràfica (SIG). Concepte. Adaptació entre arxius CAD 
i SIG. Els mapes de dades cartogràfiques com a base per als sistemes 
d’Informació Geogràfica. La formació dels arxius per a GIS. 
10. El Sistema d’informació territorial municipal. SITMUN 
11. Models dels sistemes de base de dades gràfiques. Model ràster. Models 
vectorial i tipus d'arxius. 
12. Tractament digital d'imatges: Treballs amb georeferenciació amb 
ortofotomapes i planejament, treballs d'adaptació fotogràfica amb CAD i GIMP. 
13. Aixecament d'edificis i terrenys. Pressa de dades de camp. Construcció. 
Lectures digitals amb aparells laser. Triangulació, anivellament, acotació. 
Fotointerpretació. Mesures de superfície i mesures de volums. 
14. Instruments d'ordenació del territori: directius d'ordenació del territori , plans 
territorials, plans parcials, plans sectorials. Documentació general. 
Característiques bàsiques de la documentació gràfica dels plans 
15. Planejament municipal i legislació urbanística. Planejament general i 
planejament derivat. Documents que el composen i contingut gràfic. 
16. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. 
17. Ordenació urbana. Usos del sòl i zonificació. 
18. Nocions generals de cadastre i de consulta de la informació del registre de al 
Propietat. Definició i objecte. Característiques cadastrals. 
19. Estructura de la propietat, parcel·lació i titularitat del sòl pública i privada, 
determinacions gràfiques de la parcel·lació. 
20. L'accessibilitat a l'edificació i a la via pública. El codi d'accessibilitat les seves 
principals determinacions. 
21. La mobilitat urbana: Jerarquia de vies. Ordenació del trànsit i els 
aparcaments, i senyalització viària. 
22. Els projectes d'edificació: determinacions, documents que el composen i 
contingut gràfic. 
23. Els projectes d’urbanització: determinacions, documents que el composen i 
contingut gràfic. 
24. Detalls constructius dels edificis: planta soterrani, plantes forjats i planta 
coberta, elements estructurals; obra i estructures en formigó, fonaments, etc. 
25. Detalls constructius de la via pública: materials i definició de paviments. 
Seccions. Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament. 
26. Amidaments i pressupostos: quadre de preus, descomposició de partides 
d’obra i certificacions. 



S/Amn 

 
20 

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 

27. Sistemes de gestió documental municipal. Gestió de la informació i la 
documentació. 
28. Treball transversal entre diferents departaments. Estructura de les àrees de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior, per a l’any 2017, per 
import de de 9.665,83 €, en concepte de salari a percebre pel treballador, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20 15100 13000 i de 3.093,40 € en concepte 
de cotització social a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 15100 16001. 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el crèdits 
necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista en 
aquest acord.  
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris en 
relació amb aquest acord. 
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.» 
 
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 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
 

B) Amb caràcter específic 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, articles 21 i 91 i ss. 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento del 

personal al servei de les entitats locals. 
 Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 

l'any 2016. 
 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 

refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel quals es desenvolupa 

l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de 
duració determinada. 

 
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: 
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«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 
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. Es compleix. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix 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. 
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Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, 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. 
 
De conformitat amb l’article 21.1, lletra g LBRL, correspon a l’Alcalde aprovar les 
bases de les proves per la selecció del personal. 
 
No obstant això, en virtut del Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2015, aquesta 
competència està delegada en la Junta de Govern Local. 
 
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. No aplicable. 
 
Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No 
aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2. Aspectes específics 
 
No s’estableixen. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Primera.- L’article 11 TRLEBEP estableix que és personal laboral el que, en virtut 
de contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de 
contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts 
per les Administracions Públiques, i afegeix que la seva duració pot ésser fixa, per 
temps indefinit o temporal.  
 
Per la seva banda, d’acord amb l’article 7 TRLEBEP, el personal laboral al servei 
de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la legislació laboral i les 
normes convencionalment aplicables, pels preceptes del TRLEBEP que així ho 
disposin.  
 
L’article 15 TRLET regula els contractes de duració determinada, que poden ésser 
per la realització d'una obra o servei determinats, per acumulació de tasques o 
per substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball.  
 
El règim jurídic d'aquests contractes es desenvolupa pel Reial Decret 2720/1998, 
de 18 de desembre. 
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Segona.- El contracte de duració determinada proposat és d'interinitat, per cobrir 
vacant fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, d’acord amb allò que 
disposa l’article 4.1, segon paràgraf RD 2720/1998. 
 
Segons article 4.2.b RD2720/1998,»en el processos de selecció duts a terme per 
les Administracions públiques per la provisió de llocs de treball, la durada dels 
contractes coincidirà amb el temps que durin aquests processos conforme a allò 
previst en la seva normativa específica». 
 
Per la seva banda, segons l'article 19.1.a) del RD 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglamento del personal al servei de les entitats locals, i sense 
perjudici de les restriccions a la incorporació de nou personal previstes en la 
legislació pressupostària, en els contractes laborals temporals d’interinitat 
d’aquest supòsit és exigible la prèvia inclusió de la plaça en l'oferta pública 
d'ocupació, requisit que no consta acomplert en el present expedient. 
 
D’altra banda, i a efectes merament informatius, assenyalar que el projecte de 
LPGE 2017 inclou la següent previsió normativa: «La duració del contracte o el 
nomenament no podrà ser superior a tres anys, sense que es puguin encadenar 
successius contractes o nomenaments amb la mateixa persona durant un període 
superior a tres anys, circumstància que haurà de quedar degudament reflectida 
en el contracte o nomenament». 
 
Tercera.- L’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per 2016 establia que «durant l’any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins llevat en casos excepcionals, i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials», restriccions, aquestes, que es 
mantenen en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 
2017. 
 
Pel que fa al primer requisit, serà exigible l’existència d’informe tècnic que detalli 
les necessitats urgents i inajornables que motiven la contractació temporal o 
nomenament interí, circumstàncies que s’acrediten en sengles informes de la cap 
d’àrea d’urbanisme de 23 de maig de 2017 i de la tècnica de recursos humans de 
26 de maig de 2017. En tot cas, en tant que concepte jurídic indeterminat, 
correspon la seva apreciació a l’òrgan competent, sense perjudici del seu eventual 
control judicial a posteriori. Quant al segon requisit, els «serveis territorials 
d’ordenació i tramitació d’obra pública ...», als quals s’entén adscrit el lloc de 
delineant, estan inclosos en la declaració de sectors de caràcter prioritari 
formulada pel Ple en data 24 de setembre de 2015,  
 
Quarta.- Quant al contingut i el procediment d’aprovació de les bases que 
regulen aquesta convocatòria, consta en l’expedient informe de secretaria núm. 
24/2017, de 13 de juny, al qual fem remissió. 
 
Cinquena.-L’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament 
de Canet de Canet de Mar per l’exercici 2017, fent ús de la facultat prevista en 
l’article 219.2 del TRLHL, estableix que la funció interventora en matèria de 
despesa s’exercirà en règim de fiscalització prèvia limitada, i que aquesta es 
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limitarà a verificar el compliment dels requisits mínims de l’article 219.2 TRLHL 
(existència de crèdit, compliment de regles aplicables a despeses plurianuals, i 
òrgan competent), més aquells considerats «essencials» en l’àmbit de l’exercici 
de la funció interventora per part de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, segons Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (Resolució 
IGAE 2 de juny de 2008); que són els que han estat objecte de comprovació en 
l’apartat IV de l’informe. Segons es desprèn de l’article 219.2 TRLHL, els 
advertiments que hagi de formular la Intervenció ultra els extrems definits com 
«essencials», no tindran caràcter d’objecció fiscal, sinó «d’observació 
complementària» que «en cap cas» tindran caràcter suspensiu de la tramitació de 
l’expedient.  
 
Tot això sense perjudici que aquestes observacions motivin la inclusió de 
l’expedient fiscalitzat en la mostra d’actes que hagin de ser objecte de control ple 
posterior segons allò establert en l’apartat 3r de l’article 219 TRLHL. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
A la vista dels anteriors fonaments jurídics, s’emet informe FAVORABLE als 
efectes únics i exclusius del compliment dels requisits d’essencial comprovació 
que són aplicables d’acord amb el règim de fiscalització prèvia limitada establert 
en l’article 48.2 de les Bases d’execució del pressupost, en virtut de l’article 219.2 
del TRLHL. 
 
Addicionalment, es formulen les OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES contingudes 
en l’apartat Vè, amb els efectes assenyalats en el seu punt cinquè, els quals 
reitera per deslliurar-se de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la 
tramitació de l’expedient. 
 
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.” 
 
Atès que els salari mensual, previst per aquest lloc de treball és de 1.657,18 €, la 
qual cosa suposa una cotització social a càrrec de l’empresa de 618,68 € 
mensuals. 
 
Atès que la contractació està prevista, per quan s’acabi el procés selectiu, per la 
qual cosa es preveu un període dins l’any 2017 de 5 mesos; la qual cosa suposa 
una despesa dins l’any 2017 de 9.665,83 € en salaris i de 3.093,40 en cotització 
social a càrrec de l’empresa. 
 
Atès que en el pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar, per a l’any 
2017, a la partida 20 15100 13000 hi ha consignació pressupostària suficient per 
assumir les despeses derivades d'aquesta contractació i a la partida 20 15100 
16001, per assumir les quotes socials, derivades de la contractació abans 
esmentada. 
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Atès que el Ple Municipal de data 27 de maig de 2010, va aprovar les bases 
generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vistes i trobades conforme les bases de la convocatòria per cobrir aquest lloc de 
treball i tenint en compte allò que es disposa en els articles 282 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles 32 i següents del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a la provisió interina, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la contractació laboral temporal, per interinitat, fins a la 
cobertura definitiva del lloc de treball,  d'una plaça de delineant, que es 
transcriuen a continuació: 
 
BASES ESPECÍFIQUES  I CONVOCATÒRIA DEL  CONCURS OPOSICIÓ, PER 
A LA CONTRACTACIÓ INTERINA D'UN/A DELINEANT, DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.  
 
Primera: Objecte  
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció d'un/a delineant,  
subgrup C1, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball.  
 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  de 2010, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny  de 2010.  
 
Segona: Tipus de relació  
 
El tipus de relació serà de  personal laboral temporal.  
 
Tercera: Funcions a desenvolupar  
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de delineant són, 
entre d'altres,  les que  a títol enunciatiu, s'indiquen: 
 

a) Elaborar plànols, gràfics i dibuixos tècnics corresponents als projectes 
d'obres i instal·lacions. 

b) Tractar la informació i cartografia digital de fonts externes. 
c) Coordinació dels treballs per a l’elaboració i manteniment d’un sistema 

d’informació geogràfica municipal.  
d) Col·laborar amb l'arquitecte en l'elaboració de projectes d'urbanització, 

construcció o rehabilitació, d'instal·lacions i legalitzacions. 
e) Presentar projectes emesos pel departament. 
f) Elaborar documentació gràfica diversa per a les diferents àrees de 

l'Ajuntament. 
g) Realitzar aquells aixecaments i amidaments topogràfics que li siguin 

assignats. 
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h) Fer el lliurament de cartografia específica pera a les diferents àrees 
municipals. 

i) Realitzar el seguiment i control del mobiliari urbà 
j) Actualitzar i mantenir la cartografia propietat  de l'Ajuntament. 
k) Portar a terme la cartografia digitalitzada. 
l) Expedir en paper, CD o correu electrònic la cartografia generada. 
m) Realitzar tasques administratives diverses relacionades amb el 

manteniment i arxiu de plànols, com ara fer fotocòpies, rotular caixes, 
etc. 

n) Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord 
amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  

o) I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, 
en l'àmbit del desenvolupament administratiu i de la natura de l'àrea. 

 
Quarta: Requisits dels/de les aspirants 
 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a) Estar en possessió del títol de formació professional de 2n grau: branca 
delineació, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de 
projectes de construcció, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de 
projectes urbanístics i operacions topogràfiques o equivalents. Si no s'aporta un 
títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a 
l'aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació. 
b) Llengua catalana: Nivell C de la llengua catalana  o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. En 
cas de no tenir l'acreditació  corresponent, l'aspirant serà convocat per a la 
realització d'una prova, que en cas de no superar-se, comportarà la seva exclusió 
del procés. 
c) Llengua castellana: Nivell intermedi  (pels/per les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola).  
d) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. 
Estaran exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de 
discapacitat igual al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des  i els/les 
aspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de 
la corresponent proposició per prendre part en el procés.  
 
Cinquena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base 
general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquestes  bases en el Butlletí Oficial de la Província, en qualsevol de 
les formes que determina l'article 16.4.a)  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Sisena: Tribunal qualificador 
  
Presidenta: La secretària municipal 
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Vocals: La TAG, d'Urbanisme 
  L'arquitecta tècnica municipal 
  Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
Secretària: La tècnica de Recursos Humans. 
 
Setena: Procés selectiu  
 
El sistema selectiu serà el de concurs oposició. 
 
7.1. Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixement de la llengua catalana  
 
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals i de 
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 
adaptat al nivell C, d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
 
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Segona prova:  Coneixement de la llengua castellana 
 
Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la 
realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 paraules 
en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb els/les 
assessors/es especialistes que aquest designi.  
 
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’Apte/a o No Apte/a.  
 
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Tercera prova: prova teòrica  
 
Consistirà en la resolució d’un qüestionari de preguntes amb resposta múltiple, de 
les que només una opció serà la correcta, sobre els temes que figuren a l’apartat 
4t de  l’annex II de les bases genèriques. L’exercici s’haurà de realitzar en el 
termini màxim de 45 minuts. Aquesta prova, és eliminatòria i es qualificarà sobre 
10, resultant no apte les notes inferiors a un 5, per al càlcul de la nota obtinguda, 
les respostes errònies no descomptaran puntuació.  
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Quarta prova: prova pràctica  
 
Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 60 minuts de diversos supòsits 
pràctics relacionats amb el temari específic que consta a l’annex de les presents 
bases. A criteri del tribunal, es podrà demanar als aspirants que defensin les 
seves respostes i se’ls podrà formular preguntes per aclarir qüestions 
relacionades. 
 
La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
7.2. Fase de concurs: Valoració de mèrits  
 
Els mèrits  al·legats, degudament acreditats i justificats, es valoraran segons 
s'estableix a la Taula 1 de l’Annex V de les Bases generals.  
 
Vuitena:  Entrevista personal  
 
El tribunal, mantindrà una entrevista personal amb els/les aspirants, a fi de 
determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin al lloc 
de treball i que no hagin estat degudament apreciats en les fases anteriors.  
 
La puntuació màxima concedida serà de 4 punts.  
 
ANNEX I 
 
Temari específic:  
 

1. El dibuix assistit per ordinador. MICROSTATION 
2. Dibuix en tres dimensions (3D). SKETCHUP 
3. Compatibilitat entre diferents softwares. Importació i exportació d’arxius. 
4. Escales de dibuix i nivells de representació. Impressions i arxius de 

plotejat. 
5. Les eines bàsiques del MICROSTATION: nivells, vistes, acotacions, 

tramats, etc. 
6. Utilitats avançades del MICROSTATION: blocs dinàmics, atributs, 

referències externes, etc. 
7. Sistemes de representació: dièdric, plànols acotats, axonomètic i 

isomètric. Representació de punt, recta i pla. 
8. Sistemes de coordenades universals (UTM) i sistema de referència (ED50 i 

ETRS89). 
9. Sistemes d’informació geogràfica (SIG). Concepte. Adaptació entre arxius 

CAD i SIG. Els mapes de dades cartogràfiques com a base per als 
sistemes d’Informació Geogràfica. La formació dels arxius per a GIS. 

10. El Sistema d’informació territorial municipal. SITMUN 
11. Models dels sistemes de base de dades gràfiques. Model ràster. Models 

vectorial i tipus d'arxius. 
12. Tractament digital d'imatges: Treballs amb georeferenciació amb 

ortofotomapes i planejament, treballs d'adaptació fotogràfica amb CAD 
i GIMP. 
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13. Aixecament d'edificis i terrenys. Pressa de dades de camp. Construcció. 
Lectures digitals amb aparells laser. Triangulació, anivellament, 
acotació. Fotointerpretació. Mesures de superfície i mesures de volums. 

14. Instruments d'ordenació del territori: directius d'ordenació del territori , 
plans territorials, plans parcials, plans sectorials. Documentació 
general. Característiques bàsiques de la documentació gràfica dels 
plans 

15. Planejament municipal i legislació urbanística. Planejament general i 
planejament derivat. Documents que el composen i contingut gràfic. 

16. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. 
17. Ordenació urbana. Usos del sòl i zonificació. 
18. Nocions generals de cadastre i de consulta de la informació del registre de 

al Propietat. Definició i objecte. Característiques cadastrals. 
19. Estructura de la propietat, parcel·lació i titularitat del sòl pública i privada, 

determinacions gràfiques de la parcel·lació. 
20. L'accessibilitat a l'edificació i a la via pública. El codi d'accessibilitat  les 

seves principals determinacions. 
21. La mobilitat urbana: Jerarquia de vies. Ordenació del trànsit i els 

aparcaments, i senyalització viària. 
22. Els projectes d'edificació: determinacions, documents que el composen i 

contingut gràfic. 
23. Els projectes d’urbanització: determinacions, documents que el composen i 

contingut gràfic. 
24. Detalls constructius dels edificis: planta soterrani, plantes forjats i planta 

coberta, elements estructurals; obra i estructures en formigó, 
fonaments, etc. 

25. Detalls constructius de la via pública: materials i definició de paviments. 
Seccions. Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament. 

26. Amidaments i pressupostos: quadre de preus, descomposició de partides 
d’obra i certificacions. 

27. Sistemes de gestió documental municipal. Gestió de la informació i la 
documentació. 

28. Treball transversal entre diferents departaments. Estructura de les àrees 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Autoritzar la despesa derivada del punt anterior,  per a l’any 2017, per 
import de de 9.665,83 €, en concepte de salari a percebre pel treballador,  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20 15100 13000 i de 3.093,40 € en concepte 
de cotització social a càrrec de l’empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 15100 16001. 
 
TERCER.- Els pressupostos dels exercicis posteriors hauran de consignar el 
crèdits necessaris per assumir les despeses derivades de la contractació prevista 
en aquest acord.  
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
en relació amb aquest acord. 
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7.- ACCEPTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REALITZACIO D’ACCIONS FORMATIVES EN L’ÀMBIT DE 
POLÍTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL DINS EL “RECULL D’ACTIVITATS 
PER ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ: PERSONES I EMPRESES 2017” 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA 
RIERA SANT DOMÈNECH, XX 
 
 
Vista la instància presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA RIERA 
SANT DOMÈNECH, XX, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres per a la 
rehabilitació de la façana al seu immoble. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 22 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 la 
façana de l’immoble situat a la Riera Sant Domènec, XX, s’ha presentat 
documentació complementaria d’acord amb el que s’indicava en un primer 
informe emès pels Serveis Tècnics municipals, per tal de completar l’expedient. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic presentat puja a la 
quantitat de 14.307,94 € (IVA exclòs). A la nova documentació presentada 
s’adjunta el pressupost de l’empresa constructora que ha de realitzar les obres, 
essent aquest de 11.197,00 €. També s’indica que el gruix de l’obra de 
rehabilitació es centra a la reparació de les patologies de formigó dels balcons i a 
la resta de façana únicament es fan feines de manteniment, per tant, pel que fa a 
la liquidació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, s’utilitzarà el 
pressupost detallat al projecte tècnic. 
 
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.  
 
Donat que el conjunt de la Riera Sant Domènec es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i 
artístic, amb el nivell de protecció de  Bé amb protecció urbanística 
ambiental (BPUA), caldrà tenir en compte aquest punt per tal de garantir 
al màxim la homogeneïtat i harmonia del conjunt, més enllà de 
l’interès que pugui tenir cada un dels edificis que el formen. 
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 Atès que es preveu l’ocupació de la via pública amb una plataforma 
elevadora mòbil, caldrà sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les taxes 
corresponent. 
 
D’acord amb el que s’especifica a l’ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, a manca 
de sol·licitud expressa, per a les actuacions a façana es preveu una durada 
mínima d’1 mes, per tant, pel que fa a les taxes derivades de l’ocupació de 
la via pública són les següents: 
 

11,49 30,00 0,54 186,14 €

 
 

 Finalment, recordar, que pel que fa al paviment de la Riera Sant 
Domènec i el seu entorn, caldrà tenir en compte els criteris  que a 
continuació es detallen, i que limiten el trànsit de vehicles per la Riera. En 
el cas que no fos possible, s’haurà de preveure itineraris alternatius, 
d’acord amb les indicacions de la policia local. 

 
PRESCRIPCIONS PER AL TRANSIT RODAT QUE POT CIRCULAR PELS 
PAVIMENTS DE LA RIERA SANT DOMÈNEC I EL SEU ENTORN: 
 
Paviment continu asfàltic:   
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 
Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç:  
El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat 
màxima de 5 km/h. 
 
Paviment de llosa de pedra:  
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment 
s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim 
de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 1 de juny d’enguany, el contingut 
del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 25/04/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
rehabilitació de la façana de l’immoble situat a la Riera Sant Domènech, XX, 
sol·licitada per la Comunitat de Propietaris, s’emet el present informe en base als 
següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- La Comunitat de propietaris de l’immoble situat a la Riera Sant Domènech, XX, 
presenta una sol·licitud de llicència d’obres menors, en data 27/04/2017 
(RE2426), per a la rehabilitació de la façana d’aquest edifici. 
 
II.- En data 16/05/2017 (RS1379) es notifica a la Comunitat de propietaris el 
requeriment d’esmena de les mancances esmentades a l’informe tècnic de data 
10/05/2017. 
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III.- En data 19/05/2017 (RE2965), els interessats aporten documentació 
complementària. 
 
IV.- L’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable en data 22/05/2017 si 
bé, atès que en el projecte presentat es preveu l’ocupació de la via pública amb 
una plataforma elevadora mòbil, caldrà sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les 
taxes corresponents que, d’acord amb el càlcul reflectit al mateix informe, puja 
un total de 186,14 euros. 
 
V.- En data 25/05/2017 s’efectua l’ingrés de la taxa pendent. 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud del 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.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba a la Riera 
Sant Domènech, inclosa al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements 
d'Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, com a Bé amb protecció urbanística 
ambiental (BPUA).  
 
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 18. Normes de protecció per als ”Béns amb protecció urbanística 
ambiental” (BPUA) 
 
1. En els edificis considerats ”Bé amb protecció urbanística ambiental”, podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que 
no alterin la imatge i característiques arquitectòniques conjuntes del front 
homogeni d’interès del que formen part, d’acord amb els objectes de protecció 
relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes 
de protecció relacionats en les fitxes, 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 i s’imposen un seguit de condicions 
d’execució. 
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Tercer.- 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 al càlcul de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i 
segons consta a l’informe tècnic de data 22/05/2017, s’ha utilitzat el pressupost 
detallat al projecte tècnic presentat, per a efectuar l’ingrés següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
14.307,94 € 4%  572,32 € 

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

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

2% pressupost 286,16 € 

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

11 €/t  150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, a la Memòria Descriptiva que forma part del 
projecte aportat s’hi fa constar que serà necessària l’ocupació en el transcurs de 
les obres, mitjançant la instal·lació d’una plataforma elevadora mòbil, per la qual 
cosa en data 225/05/2017 s’ha acreditat la liquidació de la taxa corresponent 
(186,14 €), d’acord amb el càlcul practicat per l’arquitecta tècnica municipal, en 
el seu informe de data 22/05/2017. 
 
Quart.- 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 22/05/2017.” 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 14 de juny de 2017, que 
es transcriu a continuació: 
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“En relació al pressupost de les obres proposades a la sol·licitud de llicència 
d’obres menors per a la rehabilitació de la façana de l’immoble situat a la Riera 
Sant Domènec, XX, esmentar els següent: 
 

- El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic presentat 
puja a la quantitat de 14.307,94 € (IVA exclòs).  

 
Per altra banda, d’acord amb la darrera documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud de referència per a la rehabilitació de la façana principal de l’edifici, 
indicar, que les obres proposades es centren en la reparació de les patologies dels 
balcons de formigó i a la resta de façana únicament es fan feines de 
manteniment, per tant, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
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: aquesta regidoria  
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DE LA RIERA SANT DOMÈNECH, XX, per a l’arranjament de façana, sense perjucidi 
de tercers i salvat el dret de propietat, 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.  
 
Donat que el conjunt de la Riera Sant Domènec es troba inclòs al catàleg 
del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, amb el 
nivell de protecció de  Bé amb protecció urbanística ambiental (BPUA), 
caldrà tenir en compte aquest punt per tal de garantir al màxim la 
homogeneïtat i harmonia del conjunt, més enllà de l’interès que pugui 
tenir cada un dels edificis que el formen. 
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 Atès que es preveu l’ocupació de la via pública amb una plataforma 
elevadora mòbil, caldrà sol·licitar i obtenir el permís i liquidar les taxes 
corresponent. 
 
D’acord amb el que s’especifica a l’ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, a manca 
de sol·licitud expressa, per a les actuacions a façana es preveu una durada 
mínima d’1 mes, per tant, pel que fa a les taxes derivades de l’ocupació de 
la via pública són les següents: 
 

11,49 30,00 0,54 186,14 €

 
 

   Finalment, recordar, que pel que fa al paviment de la Riera Sant Domènec 
i el seu entorn, caldrà tenir en compte els criteris  que a continuació es 
detallen, i que limiten el trànsit de vehicles per la Riera. En el cas que no 
fos possible, s’haurà de preveure itineraris alternatius, d’acord amb les 
indicacions de la policia local. 

 
PRESCRIPCIONS PER AL TRANSIT RODAT QUE POT CIRCULAR PELS 
PAVIMENTS DE LA RIERA SANT DOMÈNEC I EL SEU ENTORN: 
 
Paviment continu asfàltic:   
Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 
Paviment de llamborda de pedra de Sant Vicenç:  
El paviment admet vehicles pesats d’un màxim de 20 T i una velocitat 
màxima de 5 km/h. 
 
Paviment de llosa de pedra:  
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment 
s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim 
de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents setanta dos euros amb trenta-dos 
cèntims d’euro (572,32€) 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 vuitanta-sis euros amb setze cèntims 
d’euro (286,16€) i la fiança de residus de construcció per import de cent 
cinquanta 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. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat ocuparà la via pública en 
el transcurs de les obres mitjançant la instal.lació d’una plataforma elevadora 
mòbil, per la qual cosa es va dipositar la taxa corresponent de cent vuitanta-sis 
euros amb catorze cèntims d’euro (186,14€). 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- ATORGAMENT LLICÈNCIA PER A LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA 
FINCA SITUADA A LA RIERA GAVARRA, XX.  
 

Vista la instància presentada per la Sra. MCMS, en virtut de la qual sol.licita 
llicència de divisió horitzontal del local situat a la Riera Gavarra, XX.  

Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de febrer de 2017, el 
contingut del qual és: 

“En relació a la sol·licitud de llicència de divisió horitzontal del local situat  a la 
planta baixa de l’edifici de la Riera Gavarra, XX, un cop revisada la nova 
documentació presentada (registre d’entrada núm. 7185 del 14 de desembre del 
2016), es comprova que la divisió que es vol realitzar consisteix en dividir en cinc 
locals independents el local de referència, de forma que en resulten les següents 
entitats: 
 

1. Local 1-A: Local comercial en planta baixa amb accés directe des de la 
Riera Gavarra. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis propis 
del seu ús, amb una superfície útil de 46,20 m². Disposa d’un pati de 
8,89 m². Limita per la façana d’entrada amb la Riera Gavarra, entrant a la 
dreta amb el vestíbul de la caixa d’escala de l’edifici, entrant a l’esquerra 
amb el local 1-B del mateix edifici i al fons amb la finca veïna del carrer 
Bofill i Matas, 4. 
 

2. Local 1-B: Local comercial en planta baixa amb accés directe des de la 
Riera Gavarra. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis propis 
del seu ús, amb una superfície útil de 46,20 m². Limita per la façana 
d’entrada amb la Riera Gavarra, entrant a la dreta amb el local 1-A del 
mateix edifici, entrant a l’esquerra amb el local 1-C del mateix edifici i al 
fons amb els locals 1-D i 1-E de la mateixa finca. 
 

3. Local 1-C: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 28,66 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb la 
Riera Gavarra, entrant a l’esquerra amb el local 1-D del mateix edifici i al 
fons amb el local 1-B del mateix edifici. 
 

4. Local 1-D: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 25,00 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb el 
local 1-C del mateix edifici, entrant a l’esquerra amb el local 1-E del 
mateix edifici i al fons amb el local 1-B del mateix edifici. 
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5. Local 1-E: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 52,60 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb el 
local 1-D del mateix edifici, entrant a l’esquerra la finca veïna del carrer 
Bofill i Matas, 4 i al fons amb els locals 1-A i 1-B del mateix edifici. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigents,  el Pla 
Parcial U-1 “Can Salat Busquets” i les modificacions puntuals posteriors, es 
constata que la finca de referència es troba limitada pels paràmetres de la zona 
OE “ordenació específica”.  

 
La proposta s’ajusta als paràmetres de la normativa urbanística vigent, per tant, 
s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència de divisió horitzontal del 
local situat a la planta baixa de l’edifici de la Riera Gavarra, XX, en cinc entitats 
independents, tal i com es detalla en aquest mateix informe.” 
 

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 6 de març d’enguany, el 
contingut del qual és: 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades per la senyora MCMS per obtenir llicència de divisió horitzontal, en 
cinc entitats independents, del local situat a la Riera Gavarra, XX, s’emet informe 
a partir dels següents 
 

ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 21/03/2016 RE1689, la senyora MCMS sol·licita 
llicència de divisió horitzontal del local situat a la Riera Gavarra, XX, de Canet de 
Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal emet, en data 30/03/2016, informe 
desfavorable sobre la documentació presentada. Aquest informe es notifica a la 
interessada en data 08/04/2016. 
 
3r.- En data 23/05/2016 RE3083, la interessada aporta nova documentació.  
 
4rt.- L’arquitecta tècnica municipal emet, en data 30/05/2016, informe sobre la 
documentació presentada en el qual hi fa constar les contradiccions detectades. 
Aquest informe es notifica a la interessada en data 08/06/2016. 
 
5è.- En data 14/12/2016 RE7185, la interessada aporta nova documentació.  
 
6è.- En data 06/02/2017, l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable, 
atès que la proposta s’ajusta als paràmetres de la normativa urbanística vigent. 
 
Em correspon, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emetre el 
següent 
 

INFORME 
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Primer.-  En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
regulades als articles 191 a 196 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons els quals s’entén 
per parcel·lació urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de 
terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les 
característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials 
existents o de nova creació, de la implantació de serveis o de l’edificabilitat 
descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció 
d’edificacions o d’instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També és 
parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades 
anteriorment en què, sense divisió ni segregació de finques, s’alienin o s’arrendin 
parts indivisibles d’una determinada finca, amb la incorporació del dret 
d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys. 
 
Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats en 
les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions 
incorpori el dret d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Segon.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
atorgar llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació 
urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, 
quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector 
corresponent per al sòl urbanitzable. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar 
solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de 
protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 
 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, d’acord amb 
el que estableix l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que disposa: 
 

“Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 constitueix 
parcel·lació urbanística, l’administració municipal competent per fiscalitzar-la 
prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, 
llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació 
urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a 
l’aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent de conformitat amb les 
determinacions del planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.” 

 
Quart.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, l’article 10 de l’Ordenança 
fiscal núm. 20, preveu que el dipòsit de la taxa, a que es refereix l’article 8.2 
d’aquesta ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se 
en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
No consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat aquest dipòsit d’acord amb 
el concepte i import que preveu l’art. 6.1.8 de l’ordenança: 
 
Tramitació de llicències de divisió horitzontal .................. 213,07 € 
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En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la llicència de 
divisió horitzontal sol·licitada, si bé caldrà acreditar prèviament el dipòsit de la 
quantitat esmentada.” 
 

RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la junta de govern 
local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir llicència de divisió horitzontal de la finca situada a la Riera 
Gavarra, XX, d’acord al projecte de l’enginyera MFM, enregistrat en data 21 de 
març de 2016 amb el núm. 1689 sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat.  
 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
 

1. Local 1-A: Local comercial en planta baixa amb accés directe des de la 
Riera Gavarra. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis propis 
del seu ús, amb una superfície útil de 46,20 m². Disposa d’un pati de 
8,89 m². Limita per la façana d’entrada amb la Riera Gavarra, entrant a la 
dreta amb el vestíbul de la caixa d’escala de l’edifici, entrant a l’esquerra 
amb el local 1-B del mateix edifici i al fons amb la finca veïna del carrer 
Bofill i Matas, 4. 
 

2. Local 1-B: Local comercial en planta baixa amb accés directe des de la 
Riera Gavarra. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis propis 
del seu ús, amb una superfície útil de 46,20 m². Limita per la façana 
d’entrada amb la Riera Gavarra, entrant a la dreta amb el local 1-A del 
mateix edifici, entrant a l’esquerra amb el local 1-C del mateix edifici i al 
fons amb els locals 1-D i 1-E de la mateixa finca. 
 

3. Local 1-C: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 28,66 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb la 
Riera Gavarra, entrant a l’esquerra amb el local 1-D del mateix edifici i al 
fons amb el local 1-B del mateix edifici. 
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4. Local 1-D: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 25,00 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb el 
local 1-C del mateix edifici, entrant a l’esquerra amb el local 1-E del 
mateix edifici i al fons amb el local 1-B del mateix edifici. 
 

5. Local 1-E: Local comercial en planta baixa amb accés directe des del 
carrer Bofill i Matas. Es troba distribuït  en varies dependències i serveis 
propis del seu ús, amb una superfície útil de 52,60 m². Limita per la 
façana d’entrada amb el carrer Bofill i Matas, entrant a la dreta amb el 
local 1-D del mateix edifici, entrant a l’esquerra la finca veïna del carrer 
Bofill i Matas, 4 i al fons amb els locals 1-A i 1-B del mateix edifici.” 

  
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per import de dos-cents tretze euros 
amb set cèntims (213,07 €). Dipositades en data 6 de juny de 2017. 
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 PER A LA 
LEGALITZACIÓ D’UN REFORÇ PREVENTIU DE PILARS I TALÚS DE LA 
TERRASSA AL CARRER MIRAMAR, XX (EDIFICI LA RODALERA).  
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) 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, resol deixar 
sobre la taula aquest punt i ajornar la seva discussió fins a la sessió següent. 
 
11.- COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA 
I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER 
SANT JAUME, XX 
  
Vista la instància presentada en data 25/04/2017 (RE2375) per la senyora MNF, 
en virtut de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
reforma i ampliació del seu habitatge entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, 
XX.  

Vist l’informe favorable del tècnic municipal, de data 30/05/2017, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i ampliació de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, XX, s’ha constatat el 
següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 119/2014.  
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en concepte de 
garantia pels valors urbanístics en risc (1.130,88 €.), i en concepte de garantia 
pels residus de la Construcció (150,00 €.) cal esmentar el següent: 
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- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les fiances dipositades en concepte de garantia pels valors urbanístics 
en risc i en concepte de garantia pels residus de la construcció. 
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent 
càlcul: 
 
Detall                                  Superfície actuació (construïda)                           
Import 
 
Part fixa:                                                                                     300,46 € 
Part variable (0,75 €/m2):   

Planta baixa   57,62 m2x0,75 €.                  43,21 €                                                   
Planta pis         59,74 m2x0,75 €.                                44,80 € 

                         Terrassa             6,35 m2x0,75 €.                                  4,76 € 
                                        
Suma                                                                                                393,23 € 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 30/05/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora MNF, en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, 
12 bis, de Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 30/10/2014 (RE5372), la senyora MNF sol·licita llicència d’obres 
majors per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Sant Jaume, XX. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4/12/2014 (exp. 119/2014). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 25/04/2017 (RE2375), la interessada comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final d’obra 
(visat 2014011370, de data 4/08/2016) i certificat de gestió de terres, runes i 
altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
V.- El tècnic municipal ha efectuat visita de comprovació i ha emès informe 
favorable a la primera ocupació, en data 30/05/2017, fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 119/2014) i 
que els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
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Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el 
DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al 
règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que 
estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que 
acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat 
d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la reforma i ampliació d’un habitatge, per a la qual 
s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
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75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de 
l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que 
l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres 
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 30/05/2017, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
119/2014).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual 
cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci 
constar el següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe favorable dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada, previ 
ingrés de la taxa urbanística corresponent, d’acord amb el càlcul efectuat pel 
tècnic municipal en el seu informe de data 30/05/2017. 
 
És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels 
informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del TRLU, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb tot el que s’ha exposat i vistos els informes transcrits, de 
conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Canet de Mar de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació 
d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, XX, presentada per la 
senyora MNF, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents noranta-
tres euros amb vint-i-tres cèntims d’euro (393,23€), dipositades en data 
8/06/2017. 
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TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 31/10/2014, 
en garantia dels valors urbanístics en risc, per import de mil cent trenta euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (1.130,88 €), i en garantia de la correcta gestió dels 
residus de construcció, per import de cent cinquanta euros (150,00 €). 
 
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.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME COMUNICACIÓ DE 
PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER ANTONI GAUDÍ, XX. 
  
Vista la instància presentada en data 4/05/2017 (RE2586) pel Sr. CGC, en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí, XX.  

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals, de data 25/05/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 

“Practicada una inspecció visual a les obres de construcció de l’habitatge 
unifamiliar aïllat situat al carrer Antoni Gaudí, XX, s’ha constatat el següent: 
 
1.- Que les obres portades a terme s’ajusten en general al projecte pel qual es va 
concedir llicència d’obres majors, expedient 152/2010. Únicament cal indicar 
l’existència d’algunes modificacions que s’han justificat amb la presentació dels 
plànols definitius “As built”. 
 
2.- Respecte a la sol·licitud de retorn de les fiances dipositades en concepte de 
garantia pels valors urbanístics en risc (4.137,13 €.), i en concepte de garantia 
pels residus de la Construcció (292,60 €.) cal esmentar el següent: 
 

- En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 

- Pel que fa a la fiança per residus de la construcció, s’ha presentat el 
corresponent certificat de gestió de residus. 

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la primera ocupació, així com al 
retorn de les fiances dipositades en concepte de garantia pels valors urbanístics 
en risc i en concepte de garantia pels residus de la construcció. 
 
Finalment, pel que fa a les taxes corresponents a la comprovació de la 
comunicació de la primera utilització i ocupació, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme” article 6.1 i consultat el projecte tècnic es fa el següent 
càlcul: 
 
Detall                                 Superfície actuació (construïda)              Import 
 
Part fixa:                                                                                          300,46 €. 
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Part variable (0,75 €/m2):   Planta soterrani        79,20 m2x0,75 €.        59,40 €. 
                                       Planta baixa             99,77 m2x0,75 €.          74,83 €. 
                                        Planta primera         99,90 m2x0,75 €.          74,92 €. 
                                       Planta sota teulada    12,45 m2x0,75 €.           9,34 €.    
                                       Espais exteriors        16,67 m2x0,75 €.          12,50 €.   
                                     (porxos) 50 %         
Suma                                                                                               531,45 €.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme, de data 30/05/2017, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor CGC, en virtut de 
la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí, XX, de Canet de Mar, 
s’emet el següent informe en base als següents: 
 

ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 13/10/2010 (RE513), el senyor CGC i la senyora MPR sol·licita llicència 
d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Antoni Gaudí, XX. La llicència és concedida en virtut del Decret núm. 994/2010, 
de 30 de novembre, de la tinència d’alcaldia d’Urbanisme (exp. 152/2010). 
 
II.- En virtut de la instància presentada en data 24/09/2012 (RE3893), el senyor 
CGC sol·licita pròrroga de la llicència d’obres concedida, la qual és concedida per 
acord de la Junta de Govern Local, de data 11/10/2012, d’acord amb el que 
disposava l’apartat 1r de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost). 
 
III.- En virtut de la instància presentada en data 4/05/2015 (RE2969), el senyor 
CGC sol·licita pròrroga de la llicència d’obres, la qual és concedida per acord de la 
Junta de Govern Local, de data 23/06/2015, d’acord amb el que disposava la 
Disposició Final Segona de la Llei 9/2014, de Seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes. 
 
IV.- Mitjançant escrit de data 4/05/2017 (RE2586), l’interessat comunica la 
primera ocupació de les obres portades a terme, aportant certificat final d’obra i 
habitabilitat (visat AKD657, de data 2/05/2017) i certificat de gestió de terres, 
runes i altres residus de la construcció en instal·lació autoritzada. 
 
V.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
25/05/2017, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte que va obtenir llicència (exp. 152/2010) i 
que els béns urbanístics municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 

FONAMENTS DE DRET: 
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Primer.- La legislació aplicable és la següent: 
 
- Normes  Subsidiàries de Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona, en sessió de data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el 
DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 1992, 

- arts. 187 i següents del TRLU, segons redacció de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 

- art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
Segon.- D’acord amb el que estableix l’article 187bis TRLU, resta subjecte al 
règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que 
estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que 
acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat 
d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada (art. 
75.1 RPLU). 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge, per a la qual s’ha 
exigit un projecte tècnic. 
 
Tercer.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 75 RPLU, relatiu al procediment a seguir en cas 
de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions: 
 
Article 75 
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
75.1 Per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a què fa 
referència l’article 71.1.a), la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència urbanística 
corresponent. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra 
expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets 
següents: 
 
a) Data de finiment de les obres. 
 
b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic 
autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
 
c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. 
 
75.2 Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti 
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la 
comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de 
l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que 
l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres 
executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència 
urbanística atorgada. 
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D’acord amb l’informe tècnic emès en data 25/05/2017, les obres portades a 
terme s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres (exp. 
152/2010).  
 
Quart.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé ha estat delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant 
resolució DE0741/2015, de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015, per la qual 
cosa, en els seus estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci 
constar el següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, i vist l’informe favorable dels tècnics municipals, s’informa 
favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada, previ 
ingrés de la taxa urbanística corresponent, d’acord amb el càlcul efectuat pels 
tècnics municipals en el seu informe de data 25/05/2017. 
 
És el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’article 79 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i l’article 188.3 TRLU, amb l’emissió dels 
informes tècnic i jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del TRLU, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb tot el que s’ha exposat i vistos els informes transcrits, de 
conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat:  
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Canet de Mar de la 
comunicació prèvia de la primera ocupació de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar al C/Antoni Gaudí, XX, presentat pel Sr. CGC, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de cinc-cents trenta-un 
euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro (531,45€), dipositades en data 
13/06/2017. 
  
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 31/10/2014, en 
garantia dels valors urbanístics en risc, per import de quatre-mil tres-cents 
quaranta-tres euros amb setanta set cèntims (4.343,77 €), i fiançapera la 
correcta gestió dels residus de construcció, per import de quatre-mil cent-deu 
euros amb vint-i-tres cèntims d’euro (4.110,23 €). 
 



S/Amn 

 
48 

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 

Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
                                                  
13.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA SUBSTITUCIÓ 
DEL PAVIMENT DE LA CUINA DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER AMPLE, 
XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. LBF, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres per a la substitució del paviment de la cuina de l’habitatge situat al carrer 
Ample, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 6 de juny d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a substituir el paviment 
de la cuina a l’habitatge situat al carrer Ample, XX, s’ha presentat documentació 
complementaria per tal de detallar tant el paviment existent com el proposat, per 
tal de completar l’expedient. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.150,00 € (IVA exclòs). 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per a substituir el paviment de la cuina, amb les següents condicions: 
 

 Donat que l’edifici del C/ Ample, XX es troba inclòs al Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, fitxa 
núm. B 014, amb un nivell de protecció de BCIL – Bé Cultural d’Interès 
local –, essent objecte de protecció la integritat de l’edifici, 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. 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

Finalment, pel que fa a la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indicar, que el tipus d’obra proposada és d’una modalitat 
que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança fiscal 
núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
tant, per al càlcul del pressupost de referència (PR) s’utilitzarà el pressupost 
presentat amb la sol·licitud.” 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 18 de maig d’enguany, el contingut 
del qual és: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 6/06/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
substitució del paviment de la cuina de l’habitatge situat al carrer Ample, XX, 
sol·licitada pel senyor LBF, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
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 014), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 6/06/2016.  
 
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 
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. 
 
Tercer.- 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 
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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), segons es fa 
constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 6/06/2017, el tipus 
d’obra proposada és d’una modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies 
recollides a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5a reguladora d’aquest impost per 
la qual cosa, per al càlcul del pressupost de referència (PR), s’ha utilitzat el 
pressupost presentat amb la sol·licitud. Així,  consta acreditat a l’expedient que 
se n’ha 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: 
 

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

2% PEM 60,00 € 

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

11 €/t  150,00 € 

 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no en serà necessària l’ocupació en el transcurs de les 
obres. 
 
Quart.- 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 6/06/2017.” 
 
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. 
 

Pressupost visat Tipus  Total 
1.150,00 € 4%  46,00 € 
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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 al Sr. LBF, per a substituir el 
paviment de la cuina de l’habitatge ubicat al C/Ample, XX, sense perjudici de 
tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 Donat que l’edifici del C/ Ample, XX es troba inclòs al Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, fitxa 
núm. B 014, amb un nivell de protecció de BCIL – Bé Cultural d’Interès 
local –, essent objecte de protecció la integritat de l’edifici, 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. 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de quaranta-sis euros (46,00€) i  per taxes 
urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
d’euro (168,21€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de seixanta euros (60,00€) i la fiança de residus de 
construcció per import de cent cinquanta 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. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
14.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA 
D’HABITATGE SITUAT AL C/DEL GRAM, XX. 
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Vista la instància presentada per la Mercantil Materials de construcción Lluís 
Sànchez, SL, en virtut de la qual sol.licita llicència d’obres per a la reforma de 
l’habitatge situat al C/del Gram, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 5 de maig d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en fer diverses 
actuacions de millora de l’habitatge situat al carrer Gram, XX (canvi de fusteries, 
instal·lacions, acabats, ...) 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 21.000,00 € (IVA exclòs). En aquest 
sentit, indicar, que el pressupost de referència (PR) que resulta d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre construccions, és de 38.560,00 € 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors per amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural, en cas contrari, caldrà presentar el 
projecte corresponent i l’assumeix de direcció d’un tècnic competent. 

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 

 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc 
o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

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

 No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants  
 Caldrà fer la liquidació complementaria de l’impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, d’acord amb el pressupost obtingut d’aplicar els 
mòduls definits a l’annex de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
Pressupost de referència (PR): 38.560,00 € 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%PR): 1.542,40 €” 
 

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 5/05/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reforma de l’habitatge situat al carrer Gram, XX, sol·licitada per la mercantil 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ LLUÍS SÁNCHEZ, 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 l’interessat. 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 
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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 la taxa, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat una 
autoliquidació per import de 168,21€, corresponent a les taxes urbanístiques de 
tramitació, 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: 
 

Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tal i 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. 
 
Així, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 
5/05/2017, el pressupost de referència que resulta de l’aplicació dels mòduls, així 
com la quota resultant, són els següents: 
 

Pressupost Tipus  Total 
38.560 € 4%  1.542,40 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 840€, per la qual cosa cal efectuar un ingrés 
complementari per import de 702,40€. 
   
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, són les que es corresponen amb els càlculs següents: 
 

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

2% pressupost 771,2 € 

 
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar un dipòsit 
per import de 420€, en concepte de garantia pels valors urbanístics en risc, per la 
qual cosa cal efectuar un dipòsit complementari per import de 351,2€. 
 
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. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
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“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, s’informa favorablement sobre la concessió de llicència 
d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants indicats a l’informe tècnic de 
data 5/05/2017, si bé prèviament caldrà acreditar l’ingrés dels imports esmentats 
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 i que s’han acreditat els ingressos 
pendents de liquidar. 

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 Materials de 
Construcció Lluís Sanchez, SL, per a  la reforma d’habitatge situat al carrer del 
Gram, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les 
següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural, en cas contrari, caldrà presentar el 
projecte corresponent i l’assumeix de direcció d’un tècnic competent. 

 No es modificaran les distribucions interiors de l’habitatge ni es reduiran 
les condicions d’habitabilitat existents. 

 L’acabat de les façanes serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc 
o de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  

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

 No es modificarà la topografia del terreny i es mantindran les rasants  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil cinc-cents quaranta-dos euros amb quaranta 
cèntims d’euro (1.542,40€) 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 set-cents setanta-ún euros amb vint (771,20€) i 
la fiança de residus de construcció per import de cent cinquanta euros (150,00€). 
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Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i 
comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat no ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. 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 que 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. 
 
15.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 AL 10  
DE JUNY DE 2017 (números del 679 al  696) 
CIO 

Num. Decret Data Títol 

DE0679/2017 05/06/2017 BAIXA ACTIVITAT COMERÇ DE ROBA I 
COMPLEMENTS RIERA BUSCARONS 85 

DE0680/2017 05/06/2017 Canvi de nom del nínxol núm. 402 2n pis dep. 
Sant Josep  

DE0681/2017 05/06/2017 Contractació arrendament exposició Masó. 

DE0682/2017 05/06/2017 Nomenament secretària accidental 

DE0683/2017 05/06/2017 CANVI DE NOM DE LA PIZZERIA DEL CARRER 
AMPLE 29 

DE0684/2017 06/06/2017 Requeriment Llibre Subcontractació a Noves 
Oportunitats d'Inversió i Serveis, SL 

DE0685/2017 06/06/2017 Doble sentit circulació Ri. Maria Serra fins a Pas 
d'en Marges 

DE0686/2017 06/06/2017 WTP - ACORD INCOACIÓ - 06/06/2017 

DE0687/2017 06/06/2017 Renúncia dels nínxols 408, 406, 403, 401 dep. 
Sant Josep  
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DE0688/2017 08/06/2017 RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL ENDESA 

DE0689/2017 08/06/2017 Contractació actuació Sound Six. 

DE0690/2017 08/06/2017 Concert a la façana de l'Escola de Música 

DE0691/2017 08/06/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103672 

DE0692/2017 08/06/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103144 

DE0693/2017 08/06/2017 Contractació subministrament nou servidor. 

DE0694/2017 08/06/2017 Curset de balls de saló a la pista de Hoquei 

DE0695/2017 08/06/2017 SUSPENSIÓ DELS OBJECTIUS DE QUALITAT 
ACÚSTICA PEL CANET ROCK 2017 

DE0696/2017 08/06/2017 Autorització ocupació via pública ANC, Territorial 
de Canet de Mar 

[FI_INCLUSION_PLANTILLA] 
16.- 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. 
 
16.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES A  ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L., PER A L’INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SUBMINSTRAMENT AL 
CARRER VICENÇ ROCOSA, XX DE CANET DE MAR. 
  
Vista la instància presentada per Endesa Distribución Electrica, S.L.U en data 26 
de maig de 2017 (núm. de registre 3126/2017) mitjançant la qual sol.licita 
llicència d’obres per a la instal.lació d’un nou subministrament al carrer Vicenç 
Rocosa, XX de Canet de Mar.  
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol.licita, són conformes a la vigent normativa urbanística, de conformitat amb 
l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 1 de juny de 2017, i 
amb les condicions que consten a l’expedient i que es transcriuen a continuació: 
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INFORME DE:  L’ENGINYERA MUNICIPAL   

ASSUMPTE:   LLICÈNCIA D’OBRES PER NOU SUBMINISTRAMENT 

CANALITZACIÓ:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

LOCALITZACIÓ: c/ Vicenç Rocosa, 1-3 

 
En resposta a la seva sol·licitud:    
  
 
 
Vist el plànol i la resta de documentació presentada, la tècnica que subscriu l'informa 
FAVORABLEMENT l’actuació sol·licitada condicionada a: 
 
1 Les obertures de rases al paviment es realitzaran totes amb disc. 
2 Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts.  
3 El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló, compactat 

mecànicament i en les condicions idònies d’humitat, de forma que s’assoleixi una 
compactació assimilable al 95% P.M..  

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

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

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

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

8 Les obres no es podran executar el cap de setmana, i al llarg d’aquest hauran 
d’estar senyalitzades i balisades correctament, permetent alhora la circulació 
rodada. 

9 En cas d’afectar a la calçada, s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal 
de no interrompre el tràfic de vehicles. 

10 Caldrà ubicar el nou suport a la zona de la vorera més propera possible de la 
façana de la finca per tal de permetre l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

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

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

13 En cap cas els conductes de l’escomesa sobresortiran de la línia de façana. 

Ref.: SCE-559660 
Reg. Entr. 3126 
Data 26-05-2017 
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14 Com a garantia de l'acompliment de les condicions anteriors cal dipositar d’una 
fiança de 60 € per a les obres executades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. al 
nostre municipi. 

15 Caldrà fer efectiu també l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de 51,74 €. 

16 Caldrà fer efectiu també l’import de les taxes urbanístiques de 168,21 € (OF20) 
17 El començament de les obres es determinarà en el moment de dipositar la fiança i 

sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. 
18 No podrà posar-se en servei la instal·lació per a la que es fa l’escomesa si 

l’edificació a la que va destinada no està en possessió de la preceptiva llicència de 
Primera Ocupació. 

19 El traçat i l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb el serveis tècnics 
municipals. L’inici de l’obra resta supeditat al plantejament de la mateixa amb els 
serveis tècnics municipals 

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

 
OBSERVACIONS: 
 
Es demana que l’empresa que executi les obres d’acord amb les condicions de la 
llicència, i que tingui a disposició de l’inspector d’obres de l’Ajuntament els 
albarans de compra del formigó. 
 
S’estima una ocupació de via pública d’uns 5 metres lineals i una durada de l’obra 
de 10 dies. 
 
RESULTANT que s’han complerts tràmits procedimentals establerts per l’article 79 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en l’emissió de l’informe tècnic i la proposta per 
part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent: 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de planejament de Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 
per a la instal.lació d’un nou subministrament al carrer Vicenç Rocosa, XX de 
Canet de Mar, amb els condicionaments esmentats a l’informe de l’enginyera 
municipal de data 1 de juny de 2017 i que s’expressen al document de la llicència. 

SEGON.- Consta acreditat que s’ha dipositat una fiança de 60€ i s’han fet 
efectius l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) per un import 
de 51,74€, tal i com es disposa a l’informe emès per l’enginyera municipal i 
transcrit en el cos de la present resolució, així com l’import de 168,21€ en 
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concepte de taxes urbanístiques i de 43,20€ en concepte de taxes per ocupació 
de la via pública. 

 
16.2. - APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 16 AL 31 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 al 31 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. 
 
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 19 de juny, que es 
transcriu a continuació: 
 
«Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris 
realitzats en el període comprès entre el dia 16 i el dia 31 de maig 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 
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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 nocturns, amb una despesa global de 1.132,21 €, que correspon a 
560,50 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
 
b) Treballs com a cap de serveis, amb una despesa global de 1.230,66 €, que 
correspon a 318 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 
227,95 €, que correspon a 230,25 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 337,76 €, que correspon a 3 
assistències a judicis dins del partit judicial, que es retribueixen segons es regula 
a l’Acord. Cal fer esment que un dels judicis retribuït és el reclamant pel caporal 
TIP125, referent a l’assistència a un judici en data 16.01.2014 
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 731,37 €, que correspon a: 
 

- 3 guàrdies del servei de paletes del mes en curs. 
- 4 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 711,39 €, que correspon a: 

 
- 3 guàrdies del servei d’electricistes 
- 3 hores derivades d’actuacions urgents del servei  
 

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 871,23 €, que correspon a: 
 
- 3 guàrdies del servei de Cementiri 
-  11 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos de març 

 
5.- Servei  de Jardineria, amb una despesa global de 1.19,88 €, que correspon a 
6 hores derivades d’actuacions fora d’horari laboral. 
 
6.- Personal administratiu de la Policia Local,  amb una despesa global de 9,99 €, 
que correspon a 0,5 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, 
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Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a dinou de juny de dos mil 
disset.» 
 
Vist l’informe emès per l'interventor de data 21 de juny de 2017, 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. 072/2017 

 
 
Assumpte: Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
16 de maig de 2017 a 31 de maig de 2017 
 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans, de 7 de juny 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 dos mil quatre-cents quaranta-tres 
euros amb vuitanta-sis cèntims (2.443,86 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 16 al 31 de maig de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (1.132,21 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de 
la Policia local durant la segona quinzena del mes de maig de 2017. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents trenta euros amb 
seixanta-sis cèntims (1.230,66 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant la segona quinzena del  mes de 
maig de 2017.  
  
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-set euros amb noranta-
cinc cèntims (227,95 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant la segona quinzena del 
mes de maig de 2017. 
  
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents trenta-set euros amb 
setanta-sis cèntims (337,76 €) l’assistència a judicis, derivades d’actuacions 
policials, previstos en l’Acord de Condicions de Treball, durant la segona quinzena 
del mes de maig de 2017. 
  
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
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Servei RC Partida Import 
Brigada. Hores extres   21 15320 13001 79,92 € 
Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 651,45 € 
Enllumenat. Hores extres   21 16500 13001 59,94 € 
Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 651,45 € 
Jardins. Hores extres   22 17100 13001 119,88 € 
Cementiri. Hores extres   23 16400 13001 219,78 € 
Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 651,45 € 
Policia Local. Personal laboral. Hores 
extres 

  43 13000 13001 9,99 € 

Policia Local. Coordinació administració   43 13000 13000 227,95 € 
Policia Local – Sergent i caporals: 
Nocturnitats 

  43 13000 15100 114,13 € 

Policia Local – Seguretat i caporals: 
Judicis 

  43 13000 15100 117,20 € 

Policia Local – Agents: Cap de servei   43 13300 15100 1.230,66 € 
Policia Local – Agents: Nocturnitat   43 13300 15100 1.018,08 € 
Policia Local – Agents: Judicis   43 13300 15100 220,56 € 
      5.372,44 €   
  
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. 18/05/2017 05:30 05:30 Preparació expedients 

contractació i assistència 
Comissió Assessora 

  25/05/2017 07:00 07:00 Preparació expedients 
contractació i assistència Ple 
Municipal 

M.R.A. 20/05/2017 01:49 03:38 Casament  
F.T.U. 19/05/2017 00:45 01:30 CRTTT acte Sàlvia. Càncer 

de mama 
  25/05/2017 04:41 09:22 Ple municipal 
  26/05/2017 02:15 04:30 CRTTT assemblea Canet FC 
J.M.N. 17/05/2017 02:00 04:00 Recompte pressupostos 

participatius 2017 
  30/05/2017 01:30 03:00 Reunió Campanya 

Sensibilització tinença 
animals domèstics. 
Pressupostos participatius  

G.C.M. 17/05/2017 01:38 03:16 Reunió Nit de Tapes i Fira 
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Modernista  
  23/05/2017 01:24 02:48 Reunió Campanya Destapa 
  28/05/2017 07:00 14:00 Estand Fira Modernista 

Barcelona 
  31/05/2017 00:47 01:34 Reunió lliurament premis 

Destapa 
BRIGADA 
O.T.J. 25/05/2017 00:30 01:00 Documentació ITV 
FESTES 
J.LL.V.F. 01/05/2017 05:00 10:00 Aplec Pedracastell 2017 
EDUCACIÓ 
M.A.G. 19/05/2017 01:00 02:00 Reunió EBM El Palauet amb 

voluntàries colònies gats 
CULTURA 
M.V.M. 20/05/2017 04:00 08:00 Conferència Casa Museu 
I.S.S. 18/05/2017 01:30 03:00 Visita Mares Malabaristes a 

l'Arxiu 
J.B.M. 20/05/2017 01:06 02:12 Conferència Casa Museu - 

Nit dels Museus 
SERVEIS SOCIALS 
A.D.B. 12/05/2017 03:50 07:40 Acompanyament hospitalari  
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
M.C.V. 17/05/2017 01:38 03:16 Reunió Nit de Tapes i Fira 

Modernista 
  28/05/2017 07:00 14:00 Estand Fira Modernista de 

Barcelona 
RÀDIO CANET 
C.L.L. 25/05/2017 03:45 07:30 Ple municipal: muntatge i 

desmuntatge 
C.T.F. 23/04/2017 03:30 07:00 Programa especial St. Jordi 
  25/05/2017 03:15 06:30 Ple municipal 
  
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 
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 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. 

 Acord de matèries comuns dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, aprovat pel Ple de 28 de juliol. 

Segon.- Pel que fa a l’execució del pressupost de despesa, cal tenir en compte: 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 185. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei 

d’Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 58 a 60. 
 Bases d’execució del pressupost 

 
III.- 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 
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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.  
 
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, d’acord amb les BEP, el present expedient es tramita mitjançant 
acumulació de fases, es reitera 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 
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funcionaris d’Administració Local, els crèdits consignats per al complement 
específic, complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries del 
personal funcionari no poden superar, respectivament, el 75%, el 30% i 10% de 
l’import resultant de restar a la massa retributiva global pressupostada, exclosa la 
referida al personal laboral, la suma de les quantitats que al personal funcionari li 
corresponguin pels conceptes de retribucions bàsiques, ajuda familiar i 
complement de destí.  
 
Segons informe de la tècnica de recursos humans, les retribucions a funcionaris 
en concepte de complement específic i gratificacions extraordinàries superen 
aquests límits. 
 

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. 
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[...] 
 
- 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 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 cal que manifestin expressament que «procedeix 
abonar la quantitat pel concepte d’activitat, d’acord amb la normativa interna 
reguladora de la mateixa.» 
 
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, sisè i setè, 
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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. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica” 
 
En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa els membres de la Junta de Govern 
Local que aixeca l’objecció fiscal plantejada per la Intervenció i resol la 
discrepància segons art. 217.1 TRLHL. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de dos mil quatre-cents quaranta-tres 
euros amb vuitanta-sis cèntims (2.443,86 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 16 al 31 de maig de 2017, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (1.132,21 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de 
la Policia local durant la segona quinzena del mes de maig de 2017. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de mil dos-cents trenta euros amb 
seixanta-sis cèntims (1.230,66 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant la segona quinzena del  mes de 
maig de 2017.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-set euros amb noranta-
cinc cèntims (227,95 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant la segona quinzena del 
mes de maig de 2017. 
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents trenta-set euros amb 
setanta-sis cèntims (337,76 €) l’assistència a judicis, derivades d’actuacions 
policials, previstos en l’Acord de Condicions de Treball, durant la segona quinzena 
del mes de maig de 2017. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents del 
pressupost general per a l’any 2017: 
 

Servei RC Partida Import 

Brigada. Hores extres  21 15320 13001 79,92 € 
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Brigada. Guàrdies 0495 21 15320 13001 651,45 € 

Enllumenat. Hores extres  21 16500 13001 59,94 € 

Enllumenat. Guàrdies 0496 21 16500 13001 651,45 € 

Jardins. Hores extres  22 17100 13001 119,88 € 

Cementiri. Hores extres  23 16400 13001 219,78 € 

Cementiri. Guàrdies 0497 23 16400 13001 651,45 € 

Policia Local. Personal laboral. Hores 
extres 

 43 13000 13001 9,99 € 

Policia Local. Coordinació administració  43 13000 13000 227,95 € 

Policia Local – Sergent i caporals: 
Nocturnitats 

 43 13000 15100 114,13 € 

Policia Local – Seguretat i caporals: 
Judicis 

 43 13000 15100 117,20 € 

Policia Local – Agents: Cap de servei  43 13300 15100 1.230,66 € 

Policia Local – Agents: Nocturnitat  43 13300 15100 1.018,08 € 

Policia Local – Agents: Judicis  43 13300 15100 220,56 € 

   5.372,44 €  

 
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. 18/05/2017 05:30 05:30 Preparació expedients 
contractació i assistència 
Comissió Assessora 

 25/05/2017 07:00 07:00 Preparació expedients 
contractació i assistència 
Ple Municipal 

M.R.A. 20/05/2017 01:49 03:38 Casament  

F.T.U. 19/05/2017 00:45 01:30 CRTTT acte Sàlvia. Càncer 
de mama 

 25/05/2017 04:41 09:22 Ple municipal 

 26/05/2017 02:15 04:30 CRTTT assemblea Canet FC 

J.M.N. 17/05/2017 02:00 04:00 Recompte pressupostos 
participatius 2017 
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 30/05/2017 01:30 03:00 Reunió Campanya 
Sensibilització tinença 
animals domèstics. 
Pressupostos participatius  

G.C.M. 17/05/2017 01:38 03:16 Reunió Nit de Tapes i Fira 
Modernista  

 23/05/2017 01:24 02:48 Reunió Campanya Destapa 

 28/05/2017 07:00 14:00 Estand Fira Modernista 
Barcelona 

 31/05/2017 00:47 01:34 Reunió lliurament premis 
Destapa 

BRIGADA 

O.T.J. 25/05/2017 00:30 01:00 Documentació ITV 

FESTES 

J.LL.V.F. 01/05/2017 05:00 10:00 Aplec Pedracastell 2017 

EDUCACIÓ 

M.A.G. 19/05/2017 01:00 02:00 Reunió EBM El Palauet 
amb voluntàries colònies 
gats 

CULTURA 

M.V.M. 20/05/2017 04:00 08:00 Conferència Casa Museu 

I.S.S. 18/05/2017 01:30 03:00 Visita Mares Malabaristes a 
l'Arxiu 

J.B.M. 20/05/2017 01:06 02:12 Conferència Casa Museu - 
Nit dels Museus 

SERVEIS SOCIALS 

A.D.B. 12/05/2017 03:50 07:40 Acompanyament 
hospitalari  

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

M.C.V. 17/05/2017 01:38 03:16 Reunió Nit de Tapes i Fira 
Modernista 

 28/05/2017 07:00 14:00 Estand Fira Modernista de 
Barcelona 

RÀDIO CANET 

C.L.L. 25/05/2017 03:45 07:30 Ple municipal: muntatge i 
desmuntatge 

C.T.F. 23/04/2017 03:30 07:00 Programa especial St. Jordi 

 25/05/2017 03:15 06:30 Ple municipal 
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17.- 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 9.52 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària acctal.     L’alcaldessa 
 
 
 
Cristina Cabruja Sagré    Blanca Arbell Brugarola  
 
 
 
 


