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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11 D’ABRIL DE 2018 

 
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: 17.00 hores 
Hora que acaba: 20.40 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. També hi assisteix el senyor Joan Mendez Martínez, 
interventor. 
 

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

Local de data  4.04.18  
2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació ajuts socials puntuals 
4) Concessió de llicència d’obres menors a la senyora EÁP, per a la reforma 

d’habitatge existent a l’Avinguda Els Llimoners, XX 
5) Concessió de llicència d’obres menors al senyor AGR, per arranjar les teules 

deteriorades de l’habitatge situat al carrer Àngel Guimerà, XX 
6) Concessió de llicència d’obres menors a la senyora MGG, per a la construcció 

de piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, XX 
7) Donar compte de la relació de decrets del  26 de març a l’1 d’abril de 2018 

(números del 386 al 416) 
8) 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 4.04.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 4 d’abril de 2018 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 
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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 RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/15/2018 de data 11 d’abril de 2018 
per import de  714,86€ 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 prorrogat de 
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 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/15/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris  i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 

 
 
RELACIÓ NÚM.: BSGG/15/2018 

 

data: 11-04-18 
 

   
 

  
NÚM Benificari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

 
aprovat 

058 D.J.L Habitatge/Lloguer 279,00€ El mateix                        xxxxxxxxx 

059 C.S.S Habitatge/Llum 366,11€ Endesa XXI, S.L              xxxxxxxxx 

060 A.E.H Altres 69,75€ Farmàcia Eva Roca Solà   xxxxxxxxx 

     

Total  
 

 714,86€   
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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 2018. 
 
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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. EAP PER A LA 
REFORMA D’HABITATGE EXISTENT A L’AV. ELS LLIMONERS, XX 
 
Vista la instància presentada per la Sra. EAP, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a la reforma d’habitatge existent a l’Av. Els Llimoners, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 26 de març de 2018, el 
contingut del qual és: 
 
“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la reforma de 
l’habitatge existent a l’Avinguda Els Llimoners, XX, s’han realitzat les esmenes i 
s’ha aportat la documentació que mancava per tal de completar l’expedient: 

 
1. S’han esmenat els plànols per tal d’ajustar la tanca als màxims 

admesos. També s’indica que no es modificaran els nivells de terres 
existents. 

2. S’ha presentat el document amb la quantificació del volum de residus 
que contenen amiant. El gestor dels residus serà l’empresa Casas que 
disposa del corresponent Codi RERA. 

3. S’ha presentat el document justificatiu d’haver efectuat les liquidacions 
complementaries tant de la fiança de residus com de l’ICIO i la 
garantia pels valors urbanístics en risc. 

 
Per tot l’esmentat, donat que les obres esmentades s’ajusten a les previsions de 
la normativa urbanística vigent, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de 
llicència d’obres  menors amb les següents condicions: 
 

• L’acabat dels murs i tancaments exteriors de 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 incloure aquest concepte de forma específica a 
l’assumeix del tècnic. 
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Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 5 d’abril de 2018, el contingut del qual 
és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 26/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
reforma de l’habitatge situat a l’Avinguda els Llimoners, XX, sol·licitada per la 
senyora EÁP, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
consta acreditat a l’expedient que en data 21/02/2018 s’ha efectuat la liquidació 
per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 09/03/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un 
total de 42.936,35 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte 
és el que resulta del càlcul següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
42.936,35 € 4%  1.717,45 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per import de 1.682,55 euros, corresponents a un pressupost 
declarat de 42.063,66 euros i que, en data 23/03/2018, s’ha efectuat l’ingrés 
bancari complementari, per import de 34,90 euros. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat ambdós dipòsits, 
d’acord amb els càlculs següents: 
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Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 858,73 € 

   Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t 22,41 t 246,51 € 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors 
sol·licitada, amb les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 
26/03/2018.” 
 
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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. EAP, per a la reforma 
d’habitatge existent a l’Av. Llimoners, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

• L’acabat dels murs i tancaments exteriors de 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 incloure aquest concepte de forma específica a 
l’assumeix del tècnic. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de mil set-cents disset euros amb quaranta-cinc 
cèntims d’euro (1.717,45€) 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 vuit-cents cinquanta-vuit euros amb setanta-tres 
cèntims d’euro (858,73€) i la fiança de residus de construcció per import de dos-
cents quaranta-sis euros amb cinquanta-un cèntims d’euro (246,51€). 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. 
 
5.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. AGR, PER 
ARRANJAR LES TEULES DETERIORADES DE L’HABITATGE SITUAT AL 
CARRER ANGEL GUIMERÀ, XX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. AGR, en virtut de la qual sol.licita llicència 
d’obres menors per a arranjar les teules deteriorades de l’habitatge situat al 
carrer Angel Guimerà, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 27 de març de 2018, 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 arranjar les 
teules malmeses de l’edifici situat al carrer Àngel Guimerà, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 1.250,00 € (IVA exclòs). En aquest 
sentit, 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. 

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 arranjar les teules malmeses, amb les següents condicions: 
 

• Donat que l’immoble del carrer Àngel Guimerà, XX es troba inclòs al 
catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, 



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 

amb el nivell de protecció de  Bé amb protecció urbanística ambiental 
(BPUA), fitxa B 024, essent objecte de protecció la façana pel que fa a: 

o Composició i geometria. 
o Posició dels sostres. 
o Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
o Lloses de balcó i baranes de ferro forjat. 
o Sòcols, cornises i coronaments. 
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 
o Estuc/arremolinat de color blanc. 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar 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 de 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. 

 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 5 d’abril de 2018, el contingut del qual 
és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 27/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a un 
arranjament de teules a l’habitatge situat al carrer Àngel Guimerà, XX, sol·licitada 
pel senyor AGR, 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 BPUA (fitxa B024), essent-ne objecte de protecció els elements 
descrits a l’informe tècnic de data 27/03/2018.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 13 de l’esmentat Catàleg, es consideren ”Bé 
amb protecció urbanística ambiental” aquells béns inclosos en un tram de carrer, 
plaça, indret o conjunt d’edificis que per la seva homogeneïtat o harmonia cal 
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preservar més enllà de l’interès que pugui tenir cada un dels edificis que el 
formen, i que com a tal ha estat inclòs en aquest Catàleg. 
 
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 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 
efectuat la liquidació per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Quant a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i segons es fa 
constar a l’informe tècnic de data 27/03/2018, 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: 
 
Pressupost Tipus  Total 
1.250,00 € 4%  50,00 € 
  
Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat l’ingrés d’aquest import. 
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Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que en data 15/03/2018 s’ha efectuat ambdós 
dipòsits, segons els càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 

Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 60,00 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t       150,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no serà necessària 
l’ocupació de la via pública 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”. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de la signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors 
sol·licitada, amb els condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 
27/03/2018.” 
 
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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors al Sr. AGR, per a l’arranjament de les 
teules deteriorades de l’habitatge situat al carrer Angel Guimerà, XX, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
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• Donat que l’immoble del carrer Àngel Guimerà, XX 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), fitxa B 024, essent objecte de protecció la façana pel que fa a: 

o Composició i geometria. 
o Posició dels sostres. 
o Forma, dimensió i emmarcament de les obertures. 
o Lloses de balcó i baranes de ferro forjat. 
o Sòcols, cornises i coronaments. 
o Tipologia dels tancaments practicables de l’època. 
o Estuc/arremolinat de color blanc. 

 
les obres de conservació que es realitzin no podran alterar 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 de 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. 

 
• En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 

d’alçada, caldrà l’assumeix d’un tècnic competent.” 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinquanta euros (50,00€) 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. 
 
6.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. MGG, PER A  
LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL CARRER JAUME FERRER NOE, XX. 
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Vista la instància presentada per la Sra. MGG, en virtut de la qual sol.licita 
llicència d’obres menors per a la construcción de piscina al carrer Jaume Ferrer 
Noé, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 27 de març de 2018, 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 la 
construcció d’una piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, XX. 
 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament 
amb la sol·licitud, puja a la quantitat de 8.146,00 € (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, instal·lacions i obres és de 6.765,00 €. 
 
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 a la construcció d’una piscina, amb les següents condicions: 

 
1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 

de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català. “ 
 
 

Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 5 d’abril de 2018, el contingut del qual 
és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 27/03/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
construcció d’una piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, XX, sol·licitada per la 
senyora MGG, s’emet el següent 
 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. La sol·licitud compleix els requisits establerts en 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, va documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable, així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall suficient per 
a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica 
l’article 75.1 ROAS. 
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Segon.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, 
consta acreditat a l’expedient que en data 22/03/2018 s’ha efectuat la liquidació 
per import de 168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

 
 Amb sol·licitud de llicència prèvia: 168,21 € 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es 
determinarà a partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, 
ponderat amb els coeficients correctors que s’hi  detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 27/03/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un 
total de 6.765,00 euros, per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte 
s’ha calculat en base al pressupost presentat per la sol·licitant, de la manera 
següent: 
 
Pressupost Tipus  Total 
8.146,00 € 4%  325,84 € 

  
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar una 
autoliquidació per aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la 
construcció, consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits, d’acord amb els 
càlculs següents: 
 
Concepte Tipus  Total 
Valors urbanístics en risc 
(mínim 60 €) 

2% PEM 162,92 € 

   
Residus de la construcció 
(mínim 150 €) 

11 €/t      34,5 379,50 € 

 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 

CONCLUSIÓ: 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, el dia de la data de signatura electrònica 
s’informa favorablement sobre la concessió de llicència d’obres menors 
sol·licitada, amb les condicions esmentades a l’informe tècnic de data 
27/03/2018. 
 
Un cop finalitzada l’obra la nova construcció s’haurà de comunicar a la Gerència 
Regional del Cadastre, a efectes d’actualització de l’Impost sobre Béns 
Immobles.” 
 
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 delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. MGG, per a la construcció 
de piscina al carrer Jaume Ferrer Noé, XX, sense perjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. la construcció de la piscina no donarà lloc a moviments de terres i/o murs 
de contenció superiors a 1.50 m, en cas contrari serà necessari presentar 
l’assumeix de direcció facultativa i el projecte corresponent. 
 

2. La piscina s’implantarà en el terreny sense modificar els nivells topogràfics 
existents. 
 

3. En qualsevol cas, caldrà respectar els seixanta centímetres de distància al 
límit de les finques veïnes que marca el Codi Civil Català. “ 
 

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de tres-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-quatre 
cèntims d’euro (325,84€) 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 cent seixanta-dos euros amb noranta-dos 
cèntims d’euro (162,92€) i la fiança de residus de construcció per import de tres-
cents cinquanta-nou euros amb cinquanta cèntims d’euro (379,50€). Aquestes 
fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia sol.licitud i comprovant 
d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
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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. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 19 al 25 DE MARÇ 
DE 2018 (NÚMEROS DEL 367 AL 385) 
 

Num. Decret Data Títol 

DE0386/2018 26/03/2018 Jordi Sesto - DEKAA - 1a. Edició Pícnics Electrònics a 
Canet  

DE0387/2018 26/03/2018 DESESTIMENT LLICÈNCIA OBRES MAJORS 

DE0388/2018 26/03/2018 Adjudicació d'un quad al servei de vigilància trànsit 

DE0389/2018 26/03/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ONCE ANY 2018 

DE0390/2018 27/03/2018 Canvi de nom ninxol num.478 

DE0391/2018 27/03/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA RB ANY 2018 

DE0392/2018 27/03/2018 Contractació subministrament emissores per la Policia 
Local 

DE0393/2018 27/03/2018 INSTAL·LACIÓ ATRACCIONS PLAÇA UNIVERSITAT 
NADAL 2017 

DE0394/2018 27/03/2018 Alta Inventari Béns - Camí Sant Cebrià 

DE0395/2018 27/03/2018 HAPPY MARKET 2018 

DE0396/2018 27/03/2018 RESOLUCIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DOGSEA SCP 

DE0397/2018 27/03/2018 DECLARACIÓ RESPONSABLE LEGALITZACIÓ ANTENA 
TELFONIA ORANGE 
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DE0398/2018 27/03/2018 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MAGDA I FILLS ANY 2018 

DE0399/2018 27/03/2018 Aprovació pagament TC's febrer 2018 

DE0400/2018 27/03/2018 COMUNICACIÓ PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICI AL 
CARRER RAFEL CAMPALANS, XX 

DE0401/2018 27/03/2018 sol.llicencia per a tinença i conducció d'animals 
potencialment perillosos. 

DE0402/2018 27/03/2018 RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA EXPEDIENT 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FSM 

DE0403/2018 27/03/2018 Decret adjudicació adquisició nau industrial. 

DE0404/2018 27/03/2018 Aprovació serveis extraordinaris mes de febrer 2018  

DE0405/2018 27/03/2018 sol.llicencia per a tinença i conducció d'animals 
potencialment perillosos. 

DE0406/2018 27/03/2018 Contractació Sra. L.M.G. 

DE0407/2018 27/03/2018 Reconeixement premi 25 anys Sra. I.P.V. 

DE0408/2018 27/03/2018 Autorització jubilació J.V.M.i pagament incentiu 

DE0409/2018 27/03/2018 RESOLUCIÓ - EXP. SANCIONADOR GOSSOS - IAR 

DE0410/2018 27/03/2018 RESOLUCIÓ - EXP.SANCIONADOR CIVISME - AHS 

DE0411/2018 28/03/2018 Contractació Sra. M.P; aux. tècnic de turisme 

DE0412/2018 28/03/2018 Període compliment sanció Sr. X.S.P. 

DE0413/2018 28/03/2018 Aprovació nòmina mes de març 2018 

DE0414/2018 28/03/2018 FESTA DEL CELLER DE LES NENES PEL DIA 06 D'ABRIL 

DE0415/2018 28/03/2018 Concessió bestreta Sr. F.I.P. 

DE0416/2018 28/03/2018 Desestimació al.legacions guingueta núm. 3 La Raspa 

[FIN_INCLUSION_PLANTILLA] 
N 
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ILLA] 
8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
8.1.- APROVACIÓ DE L’EXCLUSIÓ D’UN LICITADOR DEL PROCEDIMENT 
OBERT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I SALMANTE 
A LES PLATGES DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2018, va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació (en endavant PCAP), per 
procediment obert, del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de 
Mar durant les temporades 2018-2020. 
 
Atès l’anterior incoació es va publicar en el DOUE núm. 2018/S 045-099823 de 
data 6 de març de 2018, en el BOE núm. 59 de  data 8 de març de 2018, en el 
BOP de data 12 de març de 2018, i en el perfil del contractant de la pàgina web 
de l’Ajuntament. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número DE0375/2018 de data 22 de març 
d’enguany es va disposar la composició de la Mesa de Contractació i que 
posteriorment es va convocar als seus membres a l’acte de qualificació de les 
pliques presentades en l’esmentat procediment per la data 10 d’abril d’enguany. 
  
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura i qualificació de les pliques 
presentades en el procediment obert per a la contractació del servei de prevenció 
i salvament a les platges de Canet de Mar, amb el contingut literal següent: 
 
“ACTA PRÈVIA DE QUALIFICACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES EN EL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I 
SALVAMENT A ELS PLATGES DE CANET DE MAR. 

 
Lloc:                 Despatx de l’Alcaldia  
Data:                10/04/2018 
Horari:              11.20 h. 
Hi assisteixen:  Misericòrdia Tenas Martínez, presidenta per delegació de l’alcaldessa. 
 Dolors Puig Gómez, cap del servei de llicències. 
 Joan Méndez Martínez, interventor. 
 Bernat Costas Castilla, secretari. 

Àngel Silva Fernández, que actua com a secretari de la Mesa de 
Contractació. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
L’Objecte de la sessió és l’obertura del sobre A: “Documentació administrativa per a la 
contractació del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar”, únicament 
per a la seva qualificació. 
 
Oberts els sobres de tots els licitadors presentats es constata el següent: 
 
El licitador amb número de registre 1 del llibre de pliques, Marsave Mallorca SL, conté tota 
la documentació sol·licitada a la clàusula X.5. 
 
El licitador amb número de registre 2 del llibre de pliques, Aunar Group 2009 SL, només 
presenta la declaració responsable de la clàusula X punt 5.2 i manca tota la resta de 
documentació. 
 
Així mateix, tampoc presenta el formulari substitutiu en els termes previstos en la clàusula 
X punt 5.10. 
 
La Mesa de Contractació acorda proposar a l’Òrgan de Contractació l’exclusió de la plica 
presentada pel licitador Aunar Group 2009 SL. 
 
Essent les 11.45 hores es dóna per finalitzat el present acte.” 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Excloure la plica presentada pel licitador Aunar Group 2009 SL. del 
contracte del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar. 
 
SEGON .- Convocar la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre B pel 
proper dilluns dia 16 d’abril a les 9 h. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords als licitadors presentats, Marsave Mallorca 
SL i Aunar Group 2009 SL.  
 
8.2.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 
PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE LA SENYALITTZACIÓ HORITZONTAL 
DE LA XARXA DE CAMINS DEL MARESME, FASE 4 

 
Atès que el Consorci de Promoció Turística gestiona la senyalització d’una xarxa 
de senders de 350 quilòmetres a tota la comarca del Maresme, de propietat dels 
municipis consorciats, que va ser implantada l’any 2011 i en què tots els 
municipis del Maresme en formen part. 
 
Atès que al cap dels anys, i a conseqüència del pas del temps, cal revisar-lo i 
millorar-lo amb la finalitat de disposar d’una xarxa que ajudi a interconnectar la 
nostra comarca amb les adjacents, a la vegada que permeti una millor 
transitorietat entre municipis a través dels senders naturals de la nostra comarca, 
fomentant així el turisme d’excursionisme, i disposant d’un element singular com 
un atractiu més del nostre entorn. 
 
Atès que a aquest objecte s’ha tramitat un expedient de contractació menor per 
tal d’efectuar el marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la 
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Xarxa de Camins del Maresme i la revisió i el control de l’estat actual de la Xarxa i 
la valoració de nous senyals amb el seu contingut, en el marc dels 28 recorreguts 
de la xarxa de senders a què ha fet referència la tramitació de l’expedient de 
contractació, amb les seves corresponents fitxes tècniques. 
 
Atès que el contracte menor de serveis ha estat adjudicat a l’empresa Dilart 
Smart Signs, per haver efectuat l’oferta més avantatjosa, per import de 16.093 €. 
 
Atès que per millorar la senyalització d’aquesta xarxa, s’ha fet una avaluació del 
cost de la senyalització horitzontal i s’ha demanat un ajut econòmic a la Diputació 
de Barcelona a través d’una subvenció específica per afrontar el cost i que 
permetrà disposar d’una senyalització unificada de tots els senders, a la vegada 
que permetrà, en un futur, ampliar-la. 
 
Atès que, a banda de la senyalització horitzontal, també cal la revisió i el control 
de l’estat actual de la xarxa de camins del Maresme i la valoració de nous senyals 
amb els seus continguts, per a una fase següent. 
 
Atès que el pressupost total de l’actuació és de 16.093 €. El finançament de les 
despeses de l’actuació objecte del present conveni, provenen per una banda 
d’una subvenció que ha estat atorgada per a aquesta finalitat per l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació de Barcelona, per resolució de 5 de desembre de 
2016, per import d’11.000 €, i per l’altra de les aportacions dels ajuntaments 
participants d’acord amb el criteri d’un repartiment equitatiu a raó de quilòmetres 
lineals, per un total de 5.093 €, d’acord amb allò que es recull al pacte segon del 
present conveni. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal de Promoció 
Econòmica, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA 
DEL MARESME” I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA MARSME PER AL 
FINANÇAMENT PARCIAL DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA 
XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4. 
 

I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor:  Ajuntament de Canet de Mar - Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme 

Dades de contacte del servei promotor: Àrea de Promoció Econòmica  - Maribel 
Cortés Vallespí – tel. 937954625 – cortesvmr@canetdemar.cat 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 

Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: Consorci de Promoció 
Turística “Costa del Maresme” i els Ajuntaments de la comarca Maresme. 
 

 

mailto:cortesvmr@canetdemar.cat
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Objecte del conveni: Les administracions intervinents en el present conveni, per 
tenir un interès comú en el seu desenvolupament, cooperen mitjançant el present 
instrument en el finançament de part dels costos de l’acció portada a terme pel 
Consorci de Promoció Turística costa del Maresme per la senyalització horitzontal de 
LA XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4, que respon a la necessitat de millora i 
actualització de la xarxa de Camins del Maresme existent, amb la finalitat de disposar 
d’un actiu turístic ben senyalitzat i amb capacitat d’ampliació en futures fases. 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 

Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni 
El Consorci de Promoció Turística gestiona la senyalització d’una xarxa de senders de 
350 quilòmetres a tota la comarca del Maresme, de propietat dels municipis 
consorciats, que va ser implantada l’any 2011 i en la que tots els municipis del 
Maresme en formen part. 
Al cap dels anys, i degut al pas del temps, cal revisar-lo i millorar-lo amb la finalitat 
de disposar una xarxa que ajudi a interconnectar la nostra comarca amb les 
adjacents, a la vegada que permeti una millor transitorietat entre municipis a través 
dels senders naturals de la nostra comarca, fomentant així el turisme 
d’excursionisme, i disposant d’un element singular com un atractiu més del nostre 
entorn. 
A aquest objecte s’ha tramitat un expedient de contractació menor per tal d’efectuar 
el marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la Xarxa de Camins 
del Maresme i la revisió i control de l’estat actual de la Xarxa i la valoració de nous 
senyals amb el seu contingut, en el marc dels 28 recorreguts de la xarxa de senders 
a que ha fet referència la tramitació de l’expedient de contractació, amb les seves 
corresponents fitxes tècniques. 
La signatura d’aquest conveni permetrà que el tram d’aquesta xarxa relatiu a Canet 
de Mar, track 10 Canet de Mar – Hostsavinyà, es pugui beneficiar de les actuacions 
que es portin a terme per la millora i manteniment d’aquest tram. 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: Dins dels objectius de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme està 
millorar i potenciar les activitats de turisme de natura al municipi, la xarxa de camins 
i senders que uneixen totes les poblacions del Maresme facilita aquest tipus de 
turisme que es realitza caminant, en bicicleta o a cavall. 
De mar a muntanya i de nord a sud, el Maresme disposa de 500 quilòmetres de 
pistes, camins i senders practicables a peu, en bicicleta i a cavall. Una important 
xarxa de comunicació que permet traslladar-se de municipi a municipi descobrint 
atractius paratges naturals i llocs d’interès per a caminants (senderisme, nòrdic 
walking...), ciclistes (mountain bike, btt...) o genets (passejades eqüestres) i que 
permet a la comarca complementar l'oferta de turisme de sol i platja i familiar, amb 
el turisme de natura, rural i actiu. 
 
Objectius d’interès comú a complir:  
Potenciar el turisme actiu a totes les poblacions de la comarca. La xarxa respecta la 
senyalització prèvia dels parcs naturals (Serralada Litoral, Serralada de Marina i 
Montnegre-Corredor) i ofereix la possibilitat de desenvolupar microxarxes locals als 
municipis que hi estiguin interessats. 
Millorar la planificació i realització de rutes pel Maresme. 
 

 
IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 

 
 
 • Marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la Xarxa de 
Camins del Maresme, en el marc dels 28 recorreguts de la xarxa de senders a que ha 
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fet referència la tramitació de l’expedient de contractació, amb les seves 
corresponents fitxes tècniques,  
• Revisió i control de l’estat actual de la xarxa de camins del Maresme i la 
valoració de nous senyals amb els seus continguts, per a una fase següent. 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 

Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar:  
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:  Les parts poden constituir una 
comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que en el seu cas 
estarà integrada per un membre designat per cadascuna de les parts signants, o, en 
el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control. 
Aquest mecanisme té com a funció resoldre els problemes de compliment d'aquest 
conveni, i els acords han de tenir la conformitat de la totalitat de les parts.  
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

 
 

VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
 

a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas:  
Ajuntament de Canet de Mar:  
 
Entitat/s concertant/s: Materials pel marcatge i senyalització. 
 

b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
 
Ajuntament de Canet de Mar:  
 
Entitat/s concertant/s:  

 
c) Pressupost total de l’activitat:  16.093,-€ 
d) Aportació de recursos financers: 

Ajuntament de Canet de Mar: Els Ajuntament intervinents s’obliguen a abonar al 
Consorci de Promoció Turística costa del Maresme la quantitat indicada en el “Quadre 
d’aportacions per quilòmetres lineals de cada municipi”  detallades al pacte segon del 
conveni , prèvia liquidació que li serà lliurada pel Consorci en base a l’execució del 
present conveni i a partir del càlcul de quilòmetres lineals que transcorren pel seu 
municipi, en base al cost total de l’actuació de 16.093euros: (13.300 + 21% IVA= 
2.793 euros).En el cas de Canet de Mar el nombre de kilòmetres que inclou el track 
10 son 6 i l’aportació econòmica a realitzar serà de 87,31€ . 
 
Entitat/s concertant/s:  El pressupost total de l’actuació és de  16.093.-€. El 
finançament de les despeses de l’actuació objecte del conveni, provenen per una 
banda de una subvenció que ha estat atorgada per a aquesta finalitat per la Oficina 
Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, per resolució de 5 de desembre de 
2016, per import de 11.000,00€, i per l’altra de les aportacions dels ajuntaments 
participants d’acord amb el criteri un repartiment equitatiu a raó de quilòmetres 
lineals, per un total de 5.093.-€, d’acord amb allò que es recull al pacte segon del 
present conveni. 
 

e) Impacte econòmic: S’haurà de preveure una aportació econòmica per un 
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import de 87,31€ amb càrrec a la partida  30 43200 22602 del pressupost 
de 2018. 

 
 

VI. ALTRES REQUERIMENTS: 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 

 
Vist l’informe favorable de la Secretaria municipal amb núm. 016/2018, d’11 
d’abril de 2018. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme i els ajuntaments de la comarca per al finançament parcial de la 
senyalització horitzontal de la xarxa de camins del Maresme, fase 4, a signar que 
es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL 
MARESME” I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA MARESME PER AL 
FINANÇAMENT PARCIAL DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA 
XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4. 
  
Mataró, ..........de ....................... de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Joaquim Arnó i Porras, President delegat del Consorci de 
Promoció Turística “Costa del Maresme”, en nom i representació de l’esmentat 
Consorci.  
 
I d’una l’altra part,  
 
El Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde de l’Ajuntament d’Alella, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 
 
La Sra. Annabel Moreno i Nogué, alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en nom 
i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde de l’Ajuntament d’Argentona, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Jordi Mir i Boix, alcalde de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Lina Morales i Serra, alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Rosa Pou i Baró, alcaldessa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
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La Sra. Montserrat Candini i Puig, alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Marc Bosch de Doria, alcalde de l’ajuntament de Dosrius, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Carme Ponsa i Monge, alcaldessa de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde de l’Ajuntament del Masnou, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. David Bote i Paz, alcalde de l’Ajuntament de Mataró, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
La Sra. Rosa Funtané i Vilà, alcaldessa de l’Ajuntament de Montgat, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Jordi Rull i Claus, alcalde de l’Ajuntament d’Òrrius, en nom i representació 
de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de l’Ajuntament de Palafolls, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Xavier Amor i Martin, alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Josep Triadó i Bergés, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Miquel Àngel Méndez i Gil, alcalde de l’Ajuntament de Premià de Mar, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Joan Mora i Buch, alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Sònia Scafa i Álvarez, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Eduard Turón i Mainat, alcalde de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
La Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Joan Campolier i Montsant, alcalde de l’Ajuntament de Santa Susanna, en 
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de l’Ajuntament de Teià, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 
 



S/Amn 

 
23 

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 

La Sra. Esther Pujol i Martí, alcaldessa de l’Ajuntament de Tiana, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Joan Carles García i Cañizares, alcalde de l’Ajuntament de Tordera, en nom 
i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Xavier Godàs i Pérez, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
El Sr. Damià del Clot i Trias, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en nom i 
representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
Totes les parts intervinents es reconeixen mútuament amb capacitat i 
competència suficient per a la formalització d’aquest conveni, fonamentat en la 
següent: 
 
Legislació aplicable.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu Títol 7è, que 
regula els convenis de cooperació interadministrativa, per a una finalitat comuna, 
així com el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del sector Públic, que als seus articles 47 i 48 atorga potestats a les 
administracions públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius 
entres dos o mes administracions públiques per a finalitats comuns, fixant l’article 
49 el seu contingut. 
i en conseqüència: 

MANIFESTEN 
 
Primer.- El Consorci de Promoció Turística gestiona la senyalització d’una xarxa 
de senders de 350 quilòmetres a tota la comarca del Maresme, de propietat dels 
municipis consorciats, que va ser implantada l’any 2011 i en la que tots els 
municipis del Maresme en formen part. 
 
Al cap dels anys, i degut al pas del temps, cal revisar-lo i millorar-lo amb la 
finalitat de disposar una xarxa que ajudi a interconnectar la nostra comarca amb 
les adjacents, a la vegada que permeti una millor transitorietat entre municipis a 
través dels senders naturals de la nostra comarca, fomentant així el turisme 
d’excursionisme, i disposant d’un element singular com un atractiu més del 
nostre entorn. 
 
A aquest objecte s’ha tramitat un expedient de contractació menor per tal 
d’efectuar el marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la 
Xarxa de Camins del Maresme i la revisió i control de l’estat actual de la Xarxa i 
la valoració de nous senyals amb el seu contingut, en el marc dels 28 recorreguts 
de la xarxa de senders a que ha fet referència la tramitació de l’expedient de 
contractació, amb les seves corresponents fitxes tècniques, i que són els 
següents: 

 
Track 1: Montgat - Tordera 

Track 2: Montgat - Corredor - Tordera 

Track 3: Cabrera - Òrrius - Can Brugeras 

Track 4: Mataró - Creu de Rupit 

Track 5: Argentona - Castell de Burriac 

Track 6: Mataró - Argentona 

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/1_montgat-tordera-costa.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/2_montgat-corredor-tordera_.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/3_cabrera-orrius-can_brugeras_.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/4_mataro-_creu_de_rupit.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/trak_5_argentona_-_castell_de_burriac.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/6_mataro-_argentona.trk
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Track 7: Sant Genís - Palafolls 

Track 8: Caldes d'Estrac - Arenys de Munt - Dosrius 

Track 9: Sant Andreu de Llavaneres - GR83 

Track 10: Canet de Mar - Hostsavinyà 

Track 11: Hortsavinyà - Calella 

Track 12: Pineda de Mar - Sant Pol de Mar 

Track 13: Sant Cebrià - Arenys de Mar 

Track 14: Montgat - Tiana - Alella - Teià - Premià de 
Dalt 

Track 15: Premià de Dalt - Vilassar de Dalt 

Track 16: Pineda de Mar - Vilamanya - Malgrat de Mar 

Track 17: Vilassar de Mar - Cabrils 

Track 18: Cabrils - Cabrera de Mar 

Track 19: GR5 - GR92 

Track 20: Santa Susanna - Track 16 

Track 21: track 10 - track 2 

Track 22: Òrrius - GR92 

Track 23: Argentona - Can Bruguera 

Track 24: track 11 - track 16 

Track 25: Alella - GR92 

Track 26: 3 Viles 

Track 27: Sant Vicenç de Montalt 

Track 28: track 20 - track 16 

 
El contracte menor de serveis ha estat adjudicat a l’empresa Dilart Smart Signs, 
per haver efectuat l’oferta més avantatjosa, per import de 16.093.-€. 
 
Segon.-Per millorar la senyalització d’aquesta xarxa, s’ha realitzat una avaluació 
del cost de la seva senyalització horitzontal i s’ha demanat ajut econòmic a la 
Diputació de Barcelona a través d’una subvenció específica per afrontar el cost i 
que ens permetrà disposar d’una senyalització unificada de tots els senders, a la 
vegada que permetrà en un futur la seva ampliació. 
 
En l’actuació descrita, a banda de la senyalització horitzontal, també inclou la 
revisió i control de l’estat actual de la xarxa de camins del Maresme i la valoració 
de nous senyals amb els seus continguts, per a una fase següent. 
 
Tercer.- Que el pressupost total de l’actuació és de  16.093.-€. El finançament 
de les despeses de l’actuació objecte del present conveni, provenen per una 
banda de una subvenció que ha estat atorgada per a aquesta finalitat per la 
Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, per resolució de 5 de 
desembre de 2016, per import de 11.000,00€, i per l’altra de les aportacions dels 

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/7_sant_genis_-_palafolls.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/8_caldes-arenys_de_munt-dosrrius.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/9_sant_andreu_de_llavaneres-_gr_83.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/10_canet_-_hortsavinya.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/11_hortsavinya-calella.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/12_pineda-sant_pol.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/13_sant_cebria-arenys_de_mar.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/14_montgat-tiana-alella-teia-premia.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/14_montgat-tiana-alella-teia-premia.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/15_premia_de_dalt-vilassar_de_dalt-.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/16_pineda-vilamanya-malgrat.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/17_vilassar-cabrils.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/18_cabrils-cabrera.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/19_enllac_gr5_-_gr_92.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/20_santa_susanna_-_enllac_trak_16_.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/21_enllac_trak_10_-_trak_2.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/22_orrius_-_gr_92.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/23_argentona-can_brugera.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/24_enllac_trak_11_-_trak_16.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/25_alella_-_gr92.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/26_trak_3_viles.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/27_sant_vicenc-montalt.trk
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/sites/default/files/page/adjunts/28_enllac_traks_20_-_trak_16.trk
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ajuntaments participants d’acord amb el criteri un repartiment equitatiu a raó de 
quilòmetres lineals, per un total de 5.093.-€, d’acord amb allò que es recull al 
pacte segon del present conveni. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-ne recíprocament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 
 
PACTES 
 

1. Objecte del Conveni i actuacions desenvolupades. 
 
Les administracions intervinents en el present conveni, per tenir un interès comú 
en el seu desenvolupament, cooperen mitjançant el present instrument en el 
finançament de part dels costos de l’acció portada a terme pel Consorci de 
Promoció Turística costa del Maresme per la senyalització horitzontal de LA 
XARXA DE CAMINS DEL MARESME, Fase 4, que respon a la necessitat de millora i 
actualització de la xarxa de Camins del Maresme existent, amb la finalitat de 
disposar d’un actiu turístic ben senyalitzat i amb capacitat d’ampliació en futures 
fases. 
 
Les actuacions desenvolupades son: 
 

• marcatge amb pintura dels 350 quilòmetres corresponents a la Xarxa de Camins 
del Maresme, en el marc dels 28 recorreguts de la xarxa de senders a que ha fet 
referència la tramitació de l’expedient de contractació, amb les seves 
corresponents fitxes tècniques,  
 

• revisió i control de l’estat actual de la xarxa de camins del Maresme i la valoració 
de nous senyals amb els seus continguts, per a una fase següent. 
 

2. Compromisos econòmics. 
 
Els Ajuntament intervinents s’obliguen a abonar al Consorci de Promoció Turística 
costa del Maresme les quantitats  que consten en el “Quadre d’aportacions per 
quilòmetres lineals de cada municipi”  següent, prèvia liquidació que li serà 
lliurada pel Consorci en base a l’execució del present conveni i a partir del càlcul 
de quilòmetres lineals que transcorren pel seu municipi, en base al cost total de 
l’actuació de 16.093euros: (13.300 + 21% IVA= 2.793 euros). 
 
QUADRE D'APORTACIONS EN RELACIÓ QUILÒMETRES LINEALS 

 

MUNICIPI QUILÒMETRES APORTACIÓ 

Alella 10,8 157,16 € 

Arenys de Mar 5,5 80,03 € 

Arenys de Munt 21,8 317,22 € 

Argentona 19,4 282,30 € 

Cabrera de Mar 8,2 119,32 € 

Cabrils 6,5 94,58 € 

Caldes d'Estrac 1,8 26,19 € 

Calella 11,8 171,71 € 

Canet de Mar 6 87,31 € 

Dosrius 33,6 488,93 € 
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Malgrat de Mar 8,5 123,69 € 

El Masnou 5,1 74,21 € 

Mataró 21 305,58 € 

Montgat 2,6 37,83 € 

Òrrius 12,4 180,44 € 

Palafolls 15,3 222,64 € 

Pineda de Mar 19,5 283,75 € 

Premià de Dalt 7,4 107,68 € 

Premià de Mar 3,5 50,93 € 
St. Andreu de 
Llavaneres 6 87,31 € 

St. Cebrià de Vallalta 14 203,72 € 

St. Iscle de Vallalta 16,5 240,10 € 

St. Pol de Mar 7 101,86 € 

St. Vicenç de Montalt 11 160,07 € 

Santa Susanna 13,7 199,35 € 

Teià 7,1 103,32 € 

Tiana 7,2 104,77 € 

Tordera 36,8 535,49 € 

Vilassar de Dalt 6,8 98,95 € 

Vilassar de Mar 3,2 46,56 € 

      

Total 350 5.093,00 € 
 

No obstant, pel que fa als Ajuntaments quin territori sigui origen de recaptació de 
la Taxa Turística (2018) que per normativa ve atribuïda al Consell Comarcal del 
Maresme, i quina gestió aquest darrer ha atribuït al Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, s’imputarà l’import obtingut en el territori de cada 
respectiu municipi a la totalitat del cost que pertoqui satisfer al respectiu 
ajuntament en virtut del present conveni, de tal forma que quedarà eximit 
d’efectuar pagament previst en el present pacte, i que són els que a continuació 
es detallen. 
 
- Municipis que recapten la seva taxa turística i que haurien d’abonar la quantitat 

anteriorment detallada:  
 

• Arenys de Mar 
• Calella 
• Canet de Mar 
• Malgrat de Mar 
• El Masnou 
• Mataró 
• Pineda de Mar 
• Sant Pol de Mar 
• Santa Susanna 
• Vilassar de Dalt  
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- Municipis que no recapten la taxa turística, i que ho fa el Consell Comarcal del 
Maresme i que no han d’abonar l’import anteriorment detallat: 

 
• Alella 
• Arenys de Munt 
• Argentona 
• Cabrera de Mar 
• Cabrils 
• Caldes d’Estrac 
• Dosrius 
• Montgat 
• Òrrius 
• Palafolls 
• Premià de Dalt 
• Premià de Mar 
• Sant Andreu de Llavaneres  
• Sant Cebrià de Vallalta  
• Sant Iscle de Vallalta 
• Sant Vicenç de Montalt 
• Teià 
• Tiana 
• Tordera 
• Vilassar de Mar  

 
Un cop finalitzada l’execució del present conveni, i abans del 31 de desembre de 
2018, el Consorci de Promoció Turística costa del Maresme procedirà a aprovar 
una memòria econòmica sobre l’activitat, que serà pública i a disposició dels 
Ajuntaments participants. 
 

3. Comissió de seguiment. 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del 
present conveni, que en el seu cas estarà integrada per un membre designat per 
cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable 
del mecanisme de seguiment, vigilància i control. 
Aquest mecanisme té com a funció resoldre els problemes de compliment 
d'aquest conveni, i els acords han de tenir la conformitat de la totalitat de les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 

4. Modificacions. 
 
Les  modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol 
de les entitats signants del present conveni. 
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, formant part integrant del mateix. 
 

5. Vigència del conveni. 
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Aquest conveni de delegació de competències entra en vigor des del dia de la 
seva signatura, estenent-se la seva vigència fins la finalització dels treballs que 
es financen amb el present conveni, sense la possibilitat de pròrrogues. 
 
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una 
antelació mínima de tres mesos abans que finalitzi el període de vigència.   

 
6. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest 

conveni. 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts.  
 
Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entendrà resolt.  
 

7. Extinció del conveni. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la expiració de la vigència del conveni. 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries 

i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 

 
8. Interpretació del conveni. 

 
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran 
resoltes de mutu acord per l’Ajuntament de Palafolls, pel Consell Comarcal del 
Maresme i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, 
en lloc i la data que s’indica a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la regidoria delegada de Promoció 
Econòmica i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme i els ajuntaments de la comarca per al finançament 
parcial de la senyalització horitzontal de la xarxa de camins del Maresme, fase 4. 
 
SEGON.- Nomenar la tècnica municipal de Promoció Econòmica com a 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment de 
control i compliment d’aquest conveni. 
 



S/Amn 

 
29 

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 

TERCER.- Aprovar i disposar la despesa de 87,31 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30 43200 48100 (RC número 1549) del vigent pressupost per a 
l’any 2018. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canet de Mar i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
8.3.- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ 
DE LES BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018-19. 
  
L’Ajuntament de Canet de Mar vol iniciar el procés d’implementació dels 
pressupostos participatius amb l’objectiu principal de permetre l’apoderament del 
teixit associatiu en l’àmbit de les polítiques municipals i possibilitar la participació 
individual de qualsevol persona. 
 
A tal efecte, s’ha elaborat una proposta de bases, que tenen  per objecte establir 
el procediment que cal seguir per a l’elaboració d’una proposta d’assignació d’una 
partida del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’un 
procés de participació ciutadana. Aquest procés tindrà caràcter bianual, englobant 
els exercicis pressupostaris de 2018 i 2019. 
 
Les Regidories de Participació Ciutadana i la d’urbanisme, són les que lideren 
aquest projecte i proposen les bases reguladores d’aquest procediment. Aquest 
any 2018 s’hi destinaran 20.000€ partida 20-15100-64001; a l’any 2019 caldrà 
estipular-ho en el pressupost municipal. La proposta de bases s’annexa a la 
present proposta d’acord.  
 
Atès que al pressupost municipal hi ha l’existència de crèdit per fer front a les 
despeses que es deriven de la convocatòria 2018 dels Pressupostos Participatius. 
 
Atès que els grups municipals i un conjunt de persones a títol personal ja han 
vingut col·laborant amb l’edició anterior dels pressupostos participatius, escollides 
d’entre les persones que l’any passat 2017 es van presentar voluntàriament a la 
crida pública que es va fer al respecte a través del web municipal, i d’entre les 
que es feu una tria via sorteig pur en la sessió de la Junta de Govern Local del 
15.03.2017. 
 
Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la regidoria delegada 
de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases dels Pressupostos Participatius 2018-2019, que es 
troben annexes al present acord, i crear-ne la Comissió Ciutadana prevista a la 
base 2.1. 
 
SEGON.- Nomenar les persones següents com a integrants de la Comissió 
Ciutadana de seguiment:, d’acord amb les bases recollides de forma annexa i 
l’exposat anteriorment.  
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• President: El Sr. Lluís Llovet (ERC), regidor d’Urbanisme. 
• El Sr. Pere Xirau (CI), regidor d’Hisenda. 
• La Sra. Raquel Serra (SOM), regidora de Participació Ciutadana. 
• El Sr. Josep Antoni Massaguer (PDeCAT). 
• La Sra. Cristina Soler (PP). 
• La Sra. Sílvia Tamayo (PSC). 
• El Sr. David Estrada (CUP).  
• La Sra. Beata Cieslinska (vocal titular). 
• El Sr. Nestor Ballestesros Oliver (vocal titular). 
• El Sr. Antonio Marín Estrada (vocal titular). 
• El Sr. Pere Mussoll Artigas (vocal titular) 
• El Sr. Jordi Dotras  Targas (vocal titular). 
• La Sra. Raquel Amoedo Mir (vocal reserva). 
• El Sr. Josep Casas Miquel (vocal reserva). 
• El Sr. Eduard Canet Martínez (vocal reserva). 

 
TERCER.- Publicar al tauler d’edictes municipal i fer difusió d’aquestes bases als 
col·lectius i persones del municipi que es cregui convenient, com entitats, i altres 
col·lectius.  
 
QUART.- Realitzar la Retenció de Crèdit per un import de 20.000,00€ amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 20 15100 64001 del pressupost 2018. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquest 
Ajuntament. 
 
ANNEX. BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS CANET 
2018-2019. 
 
1. Objecte 
 
Les bases  tenen  per objecte establir el procediment que cal seguir per a 
l’elaboració d’una proposta d’assignació d’una partida del Pressupost Municipal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’un procés de participació ciutadana. 
 
2. Comissió ciutadana de seguiment dels Pressupostos participatius 
 
La Comissió estarà formada pel regidor/a d’Urbanisme, que en serà el 
president/a, pel regidor/a d’Hisenda, pel regidor/a de Participació Ciutadana i 
un/a representant de cada grup polític present al plenari municipal, cinc membres 
de la societat civil escollits,  d’entre els candidats presentats, elecció que es farà 
valorant la paritat dels membres. 
 
La Comissió ciutadana  tindrà les següents funcions: 

• Aprovar les bases del procés de participació. 
• Participar en la difusió de la informació i vetllar per l’assessorament 
als ciutadans respecte la creació de propostes. 
• Establir un calendari de les diferents actuacions. 
• Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de 
la partida pressupostària. 
• Estudiar els informes econòmics i de viabilitat tècnica dels projectes 
proposats. 
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• Concretar els criteris per a fer la consulta i el procés de participació, 
mitjançant un reglament. 
• Fer el  seguiment i control de l’execució de tots els Projectes que 
s’hagi decidit que s’executaran amb la partida d’inversions 
• Fer un seguiment i avaluació del procés i proposar els canvis que es 
considerin adients. 
• Efectuar propostes a l’ajuntament per tal de resoldre qüestions  no 
previstes a les bases. 

 
3. Els/les participants: 
 
Qualsevol persona empadronada a Canet de Mar o entitat ,inscrita al Registre 
Municipal, podrà presentar propostes. 
 
Podran participar en la selecció de propostes tots els ciutadans i les ciutadanes 
empadronades a Canet de Mar, majors de 16 anys.  A tal efecte, es farà un llistat 
d’empadronats al municipi majors de 16 anys que serà custodiat per 
l’Ajuntament. 
 
4. Procés dels pressupostos participatius:  
 
4.1 Calendari 
 
El procés constarà de les següents fases, que seran convocades per l’Alcaldia i/o 
la Presidència de la Comissió de Seguiment: fase de propostes, fase de valoració 
de les propostes i fase de votacions. 
 
4.2 Inici procés 
 
A l’inici del procés, i per garantir el dret a participació, se n’assegurarà la 
informació a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipal, 
l’OAC i les cartelleres municipals. 
 
S’iniciarà el procés amb un període  per a propostes participatives. Aquestes 
poden ser per inversions mobles  o per altres finalitats com ara serveis, 
arranjaments, millores... d’espais, accions, activitats que siguin de titularitat 
municipal. 
 
Les propostes hauran de contenir , com a mínim, la següent informació: 

• Identificació de la persona o entitat proponent ( Noms i 
cognoms/nom entitat; DNI o CIF; adreça i correu electrònic) 

• Descripció de la proposta , de forma clara i detallada, que permeti 
la posterior valoració econòmica per part dels serveis tècnics. 

• Les propostes s’hauran de presentar en el termini establert 
• Filtratge i admissió propostes: 

 Un cop finalitzat el procés de recollida de propostes la 
Comissió ciutadana farà un primer filtratge , descartant 
totes aquelles que quedin excloses per motius raonats. En el 
cas de propostes similars, la comissió es guarda el dret per 
reagrupar-les en forma genèrica. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

• En segon lloc, els tècnics municipals de les diferents àrees 
afectades elaboraran un informe inicial amb la valoració 
econòmica de cada proposta. Es valorarà: 
El cost, la legalitat, la tipologia de la despesa i la viabilitat 
de la proposta segons el reglament aprovat. 

 Finalment la Comissió, mitjançant votació, seleccionarà 
aquells projectes que es posaran a votació. 

 
4.3. Convocatòria: 
 
L’Alcaldia convocarà les consultes que es portaran a terme a través del decret de 
convocatòria. 
 
El decret de convocatòria contindrà la informació següent: 

a) Les propostes sotmeses a votació. 
b) Els dies de votació. 
c) Els llocs on es pot fer la votació. 
d) Les normes complementàries sobre el procediment de la consulta 
e) El sistema de garanties i les mesures de control del procés. 

 
4.4. Informe propostes acceptades: 
 
Un cop finalitzat el període de votació , les propostes finalistes seran remeses a 
les àrees municipals. El servei tècnic competent redactarà un avantprojecte, 
memòria o document necessari  amb el màxim d’informació possible per a la seva 
informació pública. Es podrà comptar amb el suport de les persones que hagin 
realitzat les propostes. 
 
Si durant la redacció dels  avantprojectes es fa evident que alguna proposta és 
tècnicament inviable per algun motiu no previst en la valoració inicial, el projecte 
serà desestimat i es procedirà a escollir el següent projecte amb majors suports 
obtinguts. 
 
Les propostes resultants es donaran a conèixer a la ciutadania, via les diferents 
fórmules de comunicació municipal i es publicaran al web municipal. 
 
4.5.Seguiment i valoració: 
 
La Comissió serà l’òrgan encarregat de fer el seguiment dels projectes i podrà 
elaborar informes sobre els desenvolupament de tot el procés. 
 
Tots els projectes hauran de mostrar en un lloc visible que han estat realitzats 
dins del programa dels Pressupostos Participatius de l’exercici corresponent. 
 
9.- 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 20.40 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
El secretari      L’alcaldessa 
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