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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 DE NOVEMBRE 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: 17.17 hores 
Hora que acaba: 17.32 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 SECRETARI 
 
Bernat Costas i Castilla, secretari  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data  22.11.17  

2) Donar compte Resolucions Judicials 
3) Aprovació oferta pública ocupació 2017 
4) Acceptació ajuts Diputació – Catàleg Serveis 2017 – “bancs eco dissenyats i 

bicicletes elèctriques” 
5) Acceptació recurs Catàleg Serveis Diputació 2017 – “servei d’acompanyament 

d’ens locals i associacions de comerciants” 
6) Acceptació subvenció destinada a finançar les despeses derivades del 

funcionament de les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017 
7) Aprovar les bases i la convocatòria del premi Instagram de la  “Biblioteca de 

Canet de Mar” 
8) Concessió llicència d’obres menors per a l’ampliació del bany en planta baixa i 

adequació a les condicions mínimes d’accessibilitat de l’habitatge situat al 
carrer Sant Antoni, XX 

9) Donar compte de la relació de decrets del 13 al 19 de novembre de 2017 
(números del 1308 al 1334) 

10) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22.11.17 
 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 22 de novembre 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 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO ANY 2017 

 
L’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals,  estableix que les corporacions locals, 
dins el primer trimestre de cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública 
d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. 
 
 
Vist l’informe evacuat conjuntament per l’interventor i el secretari municipals, que 
es transcriu a continuació: 
 
Informe núm. 31/2017 de Secretaria i Intervenció, en relació a la 
proposta d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017 

  
Bernat Costas Castilla, secretari, i Joan Méndez Martínez, interventor acumulat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emeten el següent:  
 

INFORME 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té intenció d’aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, 
per l’any 2017, amb la finalitat de proveir, amb caràcter definitiu, sis places 
vacants de la plantilla de personal de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 

 
Primer.-  De conformitat amb allò que disposa l’article 70 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de 
nou ingrés seran objecte de l'Oferta d'ocupació pública (l’OPO), la qual cosa 
comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
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places compromeses i fins a un deu per cent addicional, fixant el termini màxim 
per a la convocatòria dels mateixos. 
 
En tot cas, estableix la previsió normativa anterior, que l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública, que haurà de ser publicada en el Diari oficial corresponent, 
haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys. 
 
Per tant, l’OPO haurà d’abastar aquelles vacants que es prevegin cobrir en el 
corresponent exercici pressupostari, si bé, la seva aprovació i ulterior publicació 
obligarà a la convocatòria de les proves selectives d’accés. 
 
Segon.- L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, estableix que les Corporacions locals formularan públicament la seva 
oferta d'ocupació, ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 
 
D’aquesta manera, la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, ha de 
realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria 
pública i a través del sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure en els 
quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i 
capacitat, així com el de publicitat. 
 
Tercer.- Les successives lleis de pressupostos han anat introduint el nou 
concepte de taxa de reposició d’efectius (TRE), amb l’assenyalament d’un 
coeficient màxim sobre l'OPO limitatiu de les places de nou ingrés i, 
correlativament, de les places susceptibles d'oferta.   
 
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2017, en el seu article 19 determina que durant l’any 2016 no es procedirà en el 
sector públic, a la incorporació de nou personal, llevat  de la que es pugui derivar 
de l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes Públiques d’Ocupació 
d’anys anteriors. Així mateix, estableix que, respectant les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I la limitació anterior no serà d’aplicació en una sèrie 
de sectors i administracions on la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 
50 o del 100 per cent. 
 
Per al càlcul de la taxa de reposició d'efectius, es tindrà en compte la diferència 
resultant entre el nombre d'empleats fixos que durant l'exercici pressupostari 
2016 van deixar de prestar serveis en cadascun dels sectors, àmbits, cossos o 
categories, i el nombre d'empleats fixos que s'haguessin incorporat en els 
mateixos, en el referit exercici, per qualsevol causa. A aquests efectes, es 
computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, defunció, 
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, 
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball 
o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de 
treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'Administració en la qual se 
cessa. 
 
El mateix article 19, en el seu apartat Uno.4, estableix que no computaran dins 
del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius aquelles places 
que es convoquin per a la provisió mitjançant processos de promoció interna. 
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Així mateix, s’estableix que durant l’any 2017 no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. En qualsevol cas, 
aquests nomenaments computaran a efectes de complir el límits màxim de la 
taxa de reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 
següent a què es produeixi el citat nomenament, de conformitat a l’apartat 4 de 
l’art. 10 del TREBEP quan preveu que en el supòsit de personal temporal per 
cobrir places vacants: 
 

“(...) les places vacants exercides per funcionaris interins hauran 
d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es 
produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent, tret que 
es decideixi la seva amortització.” 
 

Quart.- La taxa de reposició d'efectius corresponent a un o varis dels sectors 
definits en l'article 19.Un.2 podrà acumular-se en un altre o uns altres dels 
sectors contemplats en el citat precepte o en aquells Cossos, Escales o categories 
professionals d'algun o alguns dels esmentats sectors, la cobertura dels quals es 
consideri prioritària o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
La facultat de determinar les necessitats de recursos humans constitueix una 
potestat d’organització, de naturalesa discrecional, que correspon als òrgans de 
govern de l’entitat. 

 
Cinquè.- L’aprovació i publicació de l’oferta pública d’ocupació, de conformitat 
amb l’article 128.1 del TRRL haurà de tenir lloc en el termini d’un mes des de 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal i sempre dins del primer trimestre 
de cada any natural, conforme determina l’article 57 del RPSEL. La publicació 
s’haurà d’efectuar al DOGC, conforme a l’article 57.2 RPSEL, interpretació 
compatible amb l’article 5 del RD 896/1991, de 7 de juny, d’establiment de regles 
bàsiques i programes mínims en seu local.     

 
CONCLUSIONS 

   
Primera.- L’OPO és un acte administratiu favorable que, malgrat no crea drets, sí 
que crea legítimes expectatives que no poden deixar de satisfer-se; per tant, 
l’OPO vincula l’administració que l’aprova en tant que l’obliga a fer la convocatòria 
de les proves corresponents dintre de l’anualitat pressupostària. 
 
Segons la normativa esmentada, l’OPO s’ha d’aprovar dins el primer trimestre de 
l’any natural, un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti i dins el 
mes següent a la seva aprovació. En aquest cas, l’endarreriment de l’aprovació de 
l’OPO no ha estat conseqüència d’una aprovació tardana del pressupost i a les 
dates en què ens trobem tot fa pensar que els processos selectius que s’hi 
contenen no es podran ultimar dins el present exercici pressupostari. En el 
moment en què s’entri amb pròrroga pressupostària no es podrà aprovar una 
nova OPO però sí ampliar l’aprovada durant l’exercici prorrogat sempre que es 
disposi de les corresponents places vacants i pressupostades. 
 
Segona.- Constitueixen l’OPO les places vacants, dotades pressupostàriament, 
de funcionaris i laborals que no puguin ser cobertes amb els efectius existents i la 
cobertura de les quals es consideri convenient durant l’exercici pressupostari. 
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Tercera.- En relació a les places que es pretenen aprovar a l’OPO del 2017 cal dir 
el següent: 
 
c.1) El nombre d'empleats fixos que durant l'exercici pressupostari 2016 van 
deixar de prestar serveis en cadascun dels sectors, àmbits, cossos o categories, 
van ser el personal següent: Magda Brugarola (Administratiu- Intervenció), Anna 
Brun (Administratiu – OAC), Pilar Torrents (Administratiu – OAC), Vanessa Rovira 
(Treballadora Social),  essent el percentatge de reposició dels sectors esmentats 
d’un 100%; Antonio Montesinos (Vigilant Instal·lacions Esportives), Antoni 
Caparros (Vigilant Instal·lacions Esportives), Marc Espí (Peó Brigada) i Emili 
Bernal (Conserge Envelat), essent el percentatge de reposició dels sectors 
esmentats d’un 50%. 
 
c.2) No existeixen empleats fixos que s'hagin incorporat en els sectors, àmbits, 
cossos o categories, en el referit exercici 2016, per qualsevol causa.  
 
c.3) S’ha contractat laboralment, de forma temporal, durant l’exercici 2015, la 
senyora MJB, com a treballadora familiar per cobrir una jubilació de l’any 2013. 
 
I durant l’exercici 2016, s’ha contractat laboralment, de forma temporal a: 

- EMF, com a treballadora social, per cobrir la vacant d’una treballadora 
social, en excedència. 

- PSA, com a peó de Brigada, per cobrir la vacant d’un peó de Brigada, 
declarat en situació d’Incapacitat permanent. 

- EMT, com auxiliar administrativa, per cobrir una vacant no coberta. 
- JPR, com a vigilant d’instal·lacions esportives, per cobrir la vacant d’una 

jubilació. 
 
Per tant, el nombre de places de nou ingrés que podria incloure’s a l’OPO del 
2017 és de sis places, en algun dels sectors la cobertura dels quals es consideri 
prioritària o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials, havent de 
ser necessàriament una d’elles la plaça de treballadora familiar, una de peó de 
Brigada i una d’auxiliar administrativa, de conformitat a allò que preveu l’article 
10.4 TREBEP, en cas contrari, s’hauria d’acordar la seva amortització. 
 
Tanmateix, es considera que en la selecció de les places concretes a incloure en 
l’OPO del 2017 caldria prioritzar aquelles places cobertes de forma provisional, 
per a la seva ocupació amb caràcter definitiu, criteri que no segueix en una de les 
places proposades per incloure en l’oferta. 
 
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, i sens perjudici de la consideració 
efectuada en el paràgraf precedent els funcionaris signants informes 
FAVORABLEMENT l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2017, a Canet de Mar, a 
la data de signatura digital. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar  l’oferta pública d’ocupació al marc jurídic i administratiu 
aplicable i a les prioritats municipals, tal com vénen definides en virtut de les 
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polítiques pròpies que es deriven de les corresponents disponibilitats i previsions 
pressupostàries i d’acord amb l’informe transcrit. 
 
SEGON.- En els termes precedents, aprovar l’oferta pública d’ocupació següent: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
Règim Grup Plaça Accés Sistema 
  Escala Sotsescala Classe Denominació Núm  Selecció 
         
Funcionari C1 Adminis 

General 
Serveis  
Generals 

Adminis-
tratius 

Administratiu 1 Lliure Concurs 
Oposició  

Funcionari C2 Adminis 
Especial 

Serveis 
Especials 

Policia Local Agent 2 Lliure Concurs  
Oposició 

Personal 
Laboral 

A2   Tècnics 
Mitjos 

Treballador/a 
Social 

1 Lliure Concurs 
Oposició 

Personal 
Laboral 

AP   Personal 
Oficis 

Vigilant 
Instal·lacions 
municipals 

1 Lliure Concurs  
Oposició 

Personal  
Laboral 

AP   Personal 
Oficis 

Peó de jardineria 1 Lliure Concurs 
Oposició 

 
 
TERCER.- En compliment d’allò que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, 
disposar la publicació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia als òrgans de l’Administració de 
l’Estat, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques 
d’ocupació de la resta de les administracions públiques i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”  
 
Atès que en el BOPB del dia 11 de desembre de 2015 es va publicar l’acord 
adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 
2015, en virtut del qual s’aprova el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el 
seu Protocol general. 
 
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a 
disposició dels governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i 
material en el marc de quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis 
públics, manteniment i reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. 
 
Atès que en el BOPB del dia 2 de gener de 2017 ha estat publicat l’acord en virtut 
del qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 
2016, aprova el Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” i el seu règim regulador. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la 
sol·licitud de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar per 
demanar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el suport dels serveis i unitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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de la Diputació, entre els quals es troben els bancs ecodiessenyats de plàstic 
reciclat i la cessió de bicicletes elèctriques. 
 
Atès que el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 3 de novembre de 2017, ha 
dictat un decret (ref. Reg. 10962/17) pel qual s’aprova la concessió a 
l’Ajuntament de Canet de Mar del recurs material consistent en la propietat del bé 
inventariable: “1 Bicicleta elèctrica nova i accessoris”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que la Vicepresidència Primera i Presidència delegada de de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 23 d’octubre de 
2017, ha dictat un decret (ref. registre 10252/17) pel qual s’aprova la concessió a 
l’Ajuntament de Canet de Mar del recurs material consistent en la cessió en 
propietat de: “20 Bancs ecodissenyats de plàstic”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió dels béns referits més amunt, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin 
relació amb el present acord. 
 
TERCER- Comunicar expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació de 
l’ajut atorgat, a través del Portal de tràmits dels ens locals. 
 
 
5.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER A LA REALITZACIO DE L’ACTUACIÓ 
“ACCOMPANYAMENT PER L’IMPULS DE LA NOVA ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona  celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, 
que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Atès que el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" es presenta com 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions de cooperació i assistència 
local de la Diputació de Barcelona, que té com objectiu principal reforçar els 
instruments i les accions generades des dels governs locals amb mires a afavorir 
l'exercici de les seves competències des de la col•laboració interadministrativa i el 
ple respecte pel principi d'autonomia local, plantejant un sistema de cooperació 
centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social i en la diversificació 
econòmica del territori. 
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Atès que el Protocol general configura els Catàlegs de concertació com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 22 de desembre de 
2016, va aprovar el Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" i el seu règim regulador, així com la convocatòria per la 
concessió dels recursos que s'hi inclouen. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió 
ordinària de data 1 de febrer de 2017, va aprovar la sol·licitud de subvencions i 
ajuts en l’àmbit de polítiques locals de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i 
Turisme. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona mitjançant Decret núm. 9796 de data 13 
d’octubre de 2017, ha aprovat l’atorgament a aquest Ajuntament del recurs 
material consistent en la realització de l’actuació “Acompanyament per l’impuls de 
la nova associació de comerciants de Canet de Mar” amb núm. de registre 
17/Y/245495, de conformitat amb la proposta de la Regidoria Delegada de 
Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar el següent recurs de la Diputació de Barcelona, en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Còdi 
XGL 

Centre gestor Actuació  

17/Y/245

495 

Servei de comerç 

urbà 

Acompanyament per l’impuls de la nova 

associació de comerciants de Canet de Mar 

 
 

SEGON.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2017. 
 
TERCER.-. Facultar a l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els presents acords. 
 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE LES LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2016-2017.   
 
Atès que en data 19 de desembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a la 
petita infància, el qual es ve prestant des del curs 2003-2004 a l’escola bressol 
municipal anomenada El Palauet. 
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Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i 
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en 
alguns casos exerceix aquesta esta, no ha escatimat esforços a l’hora de 
consolidar l’escola bressol municipal. 

 

Atès que en data 5 de maig de 2017 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona l’anuncia de convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concessió directa amb concurrència, destinades a finançar despeses 
derivades del funcionament de les llar d’infants de titularitat municipal per al curs 
2016-2017, segons acord de 27 d’abril de 2017 de la Junta de Govern Local de la 
Diputació de Barcelona. 

 

Vist que mitjançant resolució d’Alcaldia DEO638/2017, de 30 de maig de 2017, es 
va aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per atendre el 
finançament de l’escola bressol El Palauet. 

 

Atès que en data 30 d’octubre de 2017 s’ha rebut notificació de l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 5 d’octubre,  sobre 
l’aprovació de la concessió de la convocatòria per a l’atorgament de les 
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de les 
llars d’infants municipals per al curs 2016-2017. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia delegada de Territori, 
Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’atorgament de les subvencions destinades a finançar les 
despeses derivades del funcionament de les llars d’infants municipals per al curs 
2016-2017 per import de 69.131,25€ 

 
SEGON.-  Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els presents acords. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària, a la Intervenció i a 
la  Tresoreria Municipal als efectes oportuns. 
 
7.- CONVOCATÒRIA DEL PREMI INSTAGRAM DE LA BIBLIOTECA P. GUAL I 
PUJADES 

La convocatòria del Premi Instants Instagram 2017 és un projecte que forma part 
de les accions relacionades amb el foment de la lectura i la difusió de la literatura 
i l’escriptura al municipi. 
 
La Biblioteca P. Gual i Pujades és el líder d’aquest projecte i proposa les bases 
següents: 
 
Bases del Concurs “Instants Instagram 2017”: 
 
1.- Podran participar-hi totes les persones físiques. L’únic requisit és ser usuari d’ 
Instagram i fer-se seguidor de la biblioteca @bibliocanetdemar. Recordeu que cal 
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que el vostre perfil d’usuari sigui obert. En el cas de menors d’edat, el fet de 
participar-hi implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o 
tutors.  
 
2.- Els participants hauran de publicar la foto original en el propi perfil de la xarxa 
Instagram, etiquetant-la amb el hashtag: #biblioque17. NO s’admetran a concurs 
fotos publicades fora del període de participació. Les imatges participants no 
poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori i hauran de tenir les autoritzacions necessàries de les persones que hi 
puguin aparèixer.  L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els 
missatges que incompleixin les característiques anteriors. S’admetran un màxim 
de 5 fotografies per participant. 
 
3.- El període de participació serà del dia 1 al dia 30 de novembre de 2017. 
 
4.- S’estableix una única temàtica: “UN LLIBRE, UN SOMRIURE” 
 
5.- El període de votació serà del dia 4 al dia 17 de desembre de 2017. 
Vot Popular:  Es comptabilitzaran els “m’agrada” que les imatges rebin a 
Instagram, com també els que es rebin a través de la pàgina del Facebook de la 
Biblioteca  en l’àlbum  creat amb totes les imatges participants.   
El Jurat: estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i un 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. En cap cas,  serà personal de la 
biblioteca. 
 
6.- Hi haurà dos premis:  el del Jurat, dotat amb 60€  i el de Votació Popular, 
dotat amb 60€. 
 
7.- El veredicte es farà públic el divendres 22 de desembre de 2017, durant LA 
MÚSICA DELS LLIBRES audició de Nadales  que es durà a terme a les 7 h de la 
tarda, i també a través dels canals habituals de la biblioteca:  Facebook, 
Biblioteca Virtual, Web de l’Ajuntament i a la pròpia biblioteca. 
 
8.- Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor/a i amb 
Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram), cedint 
a la Bib. P. Gual i Pujadas el dret d’utilitzar-les per a usos sense ànim de lucre i 
mencionant sempre l’autor/a. 
 
Vist l’informe emès en data 23 d’octubre de 2017, per la Tècnica de Cultura, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura, en relació a la convocatòria 
dels Premi Instants Instagram 2017, informa que: 
 
1.- El premi de fotografia Instant Instagram 2017 és un projecte que 
forma part de les accions relacionades amb el foment de la lectura i la 
difusió de la literatura i l’escriptura al municipi. 
 
2.- Que la Biblioteca P. Gual i Pujades és el líder d’aquest projecte i 
proposa les bases reguladores d’aquest premi adreçat a tots els seguidors 
de l’instagram de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, amb un tema predefinit, 
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un període de participació i votació popular, amb dos premis de caire 
econòmic (60 € cadascun). 
 
3.- Que en el pressupost de l’àrea de Cultura estava prevista la despesa de 
120€, atès que és un concurs que ve celebrant-se en els darrers anys, i 
que s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent amb el número: 8965. 
 
I per tot el que aquí s’exposa s’informa que caldria aprovar les bases 
proposades a la proposta de la Junta de Govern Local per tal de 
desenvolupar aquesta acció de difusió cultural al municipi.”  
 

Atès que al pressupost municipal hi ha l’existència de crèdit per fer front a les 
despeses que es deriven de la convocatòria d’aquest premi i que s’ha realitzat la 
retenció de crèdit corresponents amb el número següent: RC-8965. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 
s’acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria del premi Instagram de la  
“Biblioteca de Canet de Mar”  amb les bases següents: 

 

1.- Podran participar-hi totes les persones físiques. L’únic requisit és ser usuari d’ 
Instagram i fer-se seguidor de la biblioteca @bibliocanetdemar. Recordeu que cal 
que el vostre perfil d’usuari sigui obert. En el cas de menors d’edat, el fet de 
participar-hi implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o 
tutors.  
 
2.- Els participants hauran de publicar la foto original en el propi perfil de la xarxa 
Instagram, etiquetant-la amb el hashtag: #biblioque17. NO s’admetran a concurs 
fotos publicades fora del període de participació. Les imatges participants no 
poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori i hauran de tenir les autoritzacions necessàries de les persones que hi 
puguin aparèixer.  L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els 
missatges que incompleixin les característiques anteriors. S’admetran un màxim 
de 5 fotografies per participant. 
 
3.- El període de participació serà del dia 1 al dia 30 de novembre de 2017. 
 
4.- S’estableix una única temàtica: “UN LLIBRE, UN SOMRIURE” 
 
5.- El període de votació serà del dia 4 al dia 17 de desembre de 2017. 
Vot Popular:  Es comptabilitzaran els “m’agrada” que les imatges rebin a 
Instagram, com també els que es rebin a través de la pàgina del Facebook de la 
Biblioteca  en l’àlbum  creat amb totes les imatges participants.   
El Jurat: estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i un 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. En cap cas,  serà personal de la 
biblioteca. 
 
6.- Hi haurà dos premis:  el del Jurat, dotat amb 60€  i el de Votació Popular, 
dotat amb 60€. 
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7.- El veredicte es farà públic el divendres 22 de desembre de 2017, durant LA 
MÚSICA DELS LLIBRES audició de Nadales  que es durà a terme a les 7 h de la 
tarda, i també a través dels canals habituals de la biblioteca:  Facebook, 
Biblioteca Virtual, Web de l’Ajuntament i a la pròpia biblioteca. 
 
8.- Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor/a i amb 
Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram), cedint 
a la Bib. P. Gual i Pujadas el dret d’utilitzar-les per a usos sense ànim de lucre i 
mencionant sempre l’autor/a.” 

  

SEGON.- Fer difusió d’aquest premi als col·lectius i persones del municipi que es 
cregui convenient, com escoles, instituts i centres culturals.   

 
TERCER.- Autoritzar la despesa de 120€ de premis en metàl·lic amb càrrec a la 
partida 31 33000 48500 i amb la retenció de crèdit núm. 8965. 
 
QUART.- Realitzar el pagament a les persones guanyadores d’acord amb 
aquestes bases i d’acord amb l’acta del veredicte del Jurat del Premi Instants 
Instagram 2017.  
 

CINQUÊ.- Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
d’aquest Ajuntament. 

 

Fer constar que el present expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en el 
capítol II, del Títol V de les Bases d’execució del pressupost  per l’exercici 2017, 
en connexió amb l’article 219, aparat 2n, del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), i que serà objecte de control ple posterior mitjançant tècniques 
de mostreig i auditoria.  

 

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A L’AMPLIACIÓ DEL BANY EN PLANTA 
BAIXA I ADEQUACIÓ A LES CONDICIONS MÍNIMES D’ACCESSIBILITAT DE 
L’HABITATGE SITUAT AL CARRER SANT ANTONI, XX. 
 
Vista la instància presentada pel senyor NDR en virtut de la qual sol·licita llicència 
d’obres menors per a l’ampliació i adequació a les condicions mínimes 
d’accessibilitat del bany en planta baixa de l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, 
XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 21 de novembre de 2017, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisat el projecte tècnic que acompanya la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar a consisteixen en l’adequació 
de petits desnivells per a donar compliment a les condicions mínimes 
d’accessibilitat i en l’ampliació en 2,00 m2 el bany de la planta baixa de 
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l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, XX, de forma que s’afegeix a l’inodor 
existent una pica de lavabo i una dutxa.  
 
El pressupost de les obres, d’acord amb el projecte tècnic, puja a la quantitat 
de 2.500 € (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 
1.820,03 €, 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 per amb les següents condicions: 
 
 No es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 

 
 L’acabat dels paraments exteriors serà com a mínim arrebossat i pintat de 

color blanc o de la gama dels terrossos clars.  
 
 Caldrà liquidar tant els impostos i taxes corresponents com la fiança en 

concepte de residus de la construcció i la garantia per a la reposició de 
béns municipals.  

 
Pel que fa a l’import de l’impost, cal tenir en compte que l’ordenança fiscal 
núm. 5 d’enguany, preveu en el seu article 5è. “Beneficis fiscals d’aplicació 
preceptiva”, el següent: 
 
“Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el 
cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 22 de novembre de 2017, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 21/11/2017, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a 
l’ampliació del bany en planta baixa de l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, 
XX, i adequació a les condicions mínimes d’accessibilitat, sol·licitada pels 
Serveis Socials municipals, actuant en nom i representació del senyor NDR, 
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. 
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Segon.- Pel que fa la taxa, no consta acreditat a l’expedient que s’hagi 
efectuat l’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. 
 
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal 
de data 21/11/2017, 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 1.820,03 €, 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: 
 

Pressupost Tipus  Total 

2.500,00 € 4%  100,00 € 
 
 
Així mateix, és d’aplicació preceptiva la subvenció equivalent al 90 per cent de 
la quota de l’ICIO que preveu l’article 5 de l’OF núm. 5 per a les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats, amb la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte serà de 
10 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, cal efectuar el dipòsit dels imports següents: 
 
 

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

2% pressupost 60,00 € 

 
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 que no caldrà efectuar-ne l’ocupació durant 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 21/11/2017 i un cop s’hagi acreditat el pagament i dipòsit dels imports 
esmentats al punt Segon del present informe.” 

 
Atès que, en no disposar el sol·licitant de recursos econòmics suficients per fer 
front al pagament i dipòsit dels imports derivats de la sol·licitud i obtenció de la 
llicència, l’Àrea de Serveis Socials, en la mateixa sessió, sotmet a aprovació de la 
Junta de Govern Local la proposta d’aprovació d’un ajut econòmic puntual al 
sol·licitant de la llicència, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 23100 22799, 
destinada al programa d’arranjaments d’habitatges. 

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 (TRLU) i l’article 118 
i següents 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 senyor NDR per a l’ampliació i 
adequació a les condicions mínimes d’accessibilitat del bany en planta baixa de 
l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, XX, tot això sense perjudici de tercers, 
salvat el dret de propietat i amb les següents condicions: 
 

1. No es reduiran les condicions d’habitabilitat existents. 
 
2. L’acabat dels paraments exteriors serà com a mínim arrebossat i pintat de 

color blanc o de la gama dels terrossos clars.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per un import de catorze euros (10,00 €) i  
per taxes urbanístiques  la quantitat de cent-seixanta-vuit euros amb vint-i-un 
cèntims d’euro (168,21 €).  
 
TERCER.- Abans de l’inici de les obres caldrà fer efectiu el dipòsit de 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€). 
Ambdues fiances es retornaran, finalitzades les obres, un cop comprovada la 
correcta reposició dels béns municipals afectats per les obres i que els residus 
generats han estat dipositats 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 en fos necessària 
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l’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. 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 13 AL 19 
DE NOVEMBRE DE 2017 (números del 1308 al 1334)  
 
 

Num. Decret Data Títol 

DE1308/2017 13/11/2017 AL.LEGACIONS - EXP.TRÀNSIT - 104515 

DE1309/2017 13/11/2017 AL.LEGACIONS - EXP.TRÀNSIT - 103145 

DE1310/2017 13/11/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR INFRACCIONS GREUS 
GUINGUETA GU-03 

DE1311/2017 13/11/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - NGA 

DE1312/2017 15/11/2017 WPT - ACORD INCOACIÓ - 13/11/2017 

DE1313/2017 15/11/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 102744 

DE1314/2017 15/11/2017 WTP - PROPOSTA SANCIÓ - 13/11/2017 

DE1315/2017 15/11/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 104553 

DE1316/2017 15/11/2017 Festa Anual ACPO - Assumpció Targas 

DE1317/2017 15/11/2017 BAIXA ACTIVITAT BOTIGA QUEVIURES CARRER RAVALET 
NÚMERO 1 

DE1318/2017 15/11/2017 AL.LEGACIONS EXP.TRÀNSIT - 103800 

DE1319/2017 15/11/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR GOSSOS - VV de la C (2) 

DE1320/2017 16/11/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - CPL 

DE1321/2017 16/11/2017 TERRASSA ESTIU 2017 CAL MONXU 
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DE1322/2017 16/11/2017 Contractació arxivera per substitució titular  

DE1323/2017 16/11/2017 AUTORITZACIÓ FESTES A L'ESTABLIMENT DEL CARRER VERGE 
DE MONTSERRAT XX 

DE1324/2017 16/11/2017 FESTA GATZARA 16 DE NOVEMBRE 

DE1325/2017 16/11/2017 Adscripció en comissió de serveis 

DE1326/2017 16/11/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR CAL TIBU 

DE1327/2017 16/11/2017 TANCAMENT ACTIVITAT MANIPULAT FINAL DE CONFECCIÓ 
TÈXTIL 

DE1328/2017 16/11/2017 TANCAMENT EXPEDIENT ACTIVITAT DEDICADA A L'EXPOSICIÓ 
MOBILIARI DE CUINA 

DE1329/2017 16/11/2017 TERRASSA ESTIU 2017 BAR LA PLAÇA DE LA LLENYA 

DE1330/2017 16/11/2017 INCOACIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - MRC del H 

DE1331/2017 17/11/2017 TERRASSA ESTIU 2017 PKDOS 

DE1332/2017 17/11/2017 Aprovació IRPF octubre 2017 

DE1333/2017 17/11/2017 tarja d'aparcament per a persones amb discapacitat amb nom 
OCS 

DE1334/2017 17/11/2017 Aprovació pagament TC's octubre 2017 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
INCLUSION_PLANTILLA] 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
LUSION_PLANTILLA] 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 17.32 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
Bernat Costas i Castilla    Blanca Arbell Brugarola  
 


