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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 22 D’AGOST 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: 17:05 hores 
Hora que acaba: 17:30 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Pere Xirau i Espàrrech, alcalde accidental 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
 
Els següents membres de la Junta de Govern Local utilitzen el sistema de 
videoconferència per a la celebració de la sessió: 
 
Raquel Serra i Lerga, tercera tinenta d’alcalde 
Josep M Masvidal i Serra, cinquè tinent d’alcalde 
 
S’informa que ni la normativa de règim local ni el Reglament Orgànic municipal 
de l’Ajuntament de Canet de Mar  preveuen expressament aquest sistema, ni es 
disposa d’un mitjà que ofereixi les suficients garanties d’identificació dels regidors 
i regidores així com del sentit del seu vot i de la seva llibertat per emetre-ho, als 
efectes d’acreditar una assistència efectiva. 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 08.08.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació assistència òrgans col·legiats del 15 de juliol al 14 d’agost de 

2018 
4) Concessió llicència obres menors a MDVE, per adaptació del bordó de la 

vorera per cadira de rodes al carrer Caldeta, XX 
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5) Concessió pròrroga llicència d’obres menors 174/2017, per a la construcció 
d’una piscina al carrer Mossèn Marià Martínez, XX 

6) Concessió llicència obres majors a la Mercantil Cartera Uribitarte, SL, per a 
l’enderroc de les edificacions al carrer Vall, XX amb consolidació de la 
façana protegida de l’edifici principal 

7) Concessió llicència obres majors legalització obres reforma habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Gram, XX 

8) Concessió de llicència d’obres majors per al canvi d’ús de local industrial a 
l’habitatge de l’immoble situat a la plaça de la Indústria, XX 

9) Donar compte de la relació de decrets del 30 de juliol al 12 d’agost de 
2018 (números del 1113 al 1164) 

10) 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 08.08.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 8 d’agost 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 
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 
 
No se’n presenten. 
 
3.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL 15 DE 
JULIOL AL 14 D’AGOST DE 2018 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora 50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes 50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 24 de novembre de 2016 estableix que la Sra. 
Blanca Arbell Brugarola, la Sra. M. Àngels Isart Falceto, el Sr. Quirze Planet 
Rovira, la Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, la Sra. Misericòrdia Tenas Martínez 
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i el Sr. Pere Xirau Esparrech,  que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial i n’estableix la retribució. 
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 18 i 25 de juliol i 1 i8 d’agost de 2018, segons les quals hi han assistit el 
sr. Lluís Llovet Bayer, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Sílvia Tamayo Mata i el 
sr. Josep M. Masvidal Serra.  
 
Vista l’acta de la Comissió Assessora celebrada el dia 23 de juliol de 2018, segons 
la qual hi han assistit el sr. Marc Jimenez Torres, el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. 
Antoni Romero Carbonell, la sra. Raquel Serra Lerga, la sra. Sílvia Tamayo Mata i 
el sr. Josep M. Masvidal Serra. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal el dia 21 de juny de 
2018, segons la qual hi han assistit la sra. Esther Agulló Renau, el sr. Laureà 
Gregori Fraxedas, el sr. Marc Jiménez Torres, el sr. Lluís Llovet Bayer, el sr. Àngel 
López Solà, el sr. Josep M. Masvidal Serra, el sr. Antoni Romero Carbonell, la sra. 
Raquel Serra Lerga, la sra. Cristina Soler Vílchez i la sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
En ús de les atribucions conferides per l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponent al període comprès entre el 15 de juny i el 14 de juliol de 2018, 
amb el següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Agulló Renau, Esther 184,42 € 
Gregori Fraxedas, Laureà 184,42 € 
Jiménez Torres, Marc 234,42 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.707,74 € 
López Solà, Àngel 184,42 € 
Marín Hernàndez, Jesús 184,42 € 
Masvidal Serra, Josep M. 1.707,74 € 
Romero Carbonell, Antoni 234,42 € 
Serra Lerga, Raquel 1.707,74 € 
Soler Vílchez, Cristina 184,42 € 
Tamayo Mata, Sílvia 1.707,74 € 
TOTAL 8.221,90 € 
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 8.221.90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200 / 23300.   
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en els articles 47 a 49 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes 
previstos en l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del 
mateix article.  
 
4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. MDVE, PER A 
L’ADAPTACIÓ DEL BORDÓ DE LA VORERA PER CADIRA DE RODES AL 
CARRER CALDETA, XX. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. MDVE, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres menors per a l’adaptació del bordó de la vorera per cadira de 
rodes al carrer Caldeta, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 9 de juliol de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en adaptar el bordó 
de vorera per accessibilitat de cadira de rodes al carrer Caldeta, XX. 
 
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 246,00 €. 
 
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 amb 
les següents condicions: 
 
1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 

alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis Tècnics 
municipals. 
 

2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les mides 
de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el bordó 
preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb panots. Es 
col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del gual d’accés. 
 

3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de morter o 
beurada. 
 

4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el mateix 
que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en qualsevol 
cas de 4 cm. “ 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 17 d’agost de 2018, el contingut del qual 
és transcriu a continuació: 
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“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 09/07/2018, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors, sol·licitada en 
data 06/07/2018 RE4846 per la senyora MDVE, per a l’adaptació del bordó de la 
vorera per a cadires de rodes al carrer Caldeta, XX, 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 06/07/2018 s’ha efectuat l’autoliquidació per import de 
168,21 euros, d’acord amb el càlcul següent: 
 
Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 
 
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 09/07/2018, el pressupost de referència 
(PR) que resulta d’aplicar els mòduls definits a l’annex de l’OF núm. 5 puja un total 
de 246,00 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 
 246,00 € ............................... 4% ......................................... 9,84 € 
  
No obstant, atès que l’obra per a la que se sol·licita llicència va destinada a adaptar 
el bordó de gual amb peces especials remuntables per a una cadira de rodes i vist 
que l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora d’aquest impost, preveu 
l’aplicació potestativa d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de 
l’impost per a les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats, l’import liquidat per aquest concepte ha 
estat el següent: 
 
 ICIO .................................................................................... 9,84 € 
 Bonificació 90% ..................................................................... 8,86 € 
 Quota ................................................................................... 0,98 € 
 
Pel que fa les garanties a dipositar, són les que resulten dels càlculs següents: 
 
 Garantia reposició béns municipals (2% pressupost) .................... 4,92 € 
 Mínim 60,00 euros ............................................................... 60,00 € 
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 Residus de la construcció .................................................... 150,00 € 
 
En data 06/07/2018 la interessada ha efectuat els dipòsits corresponents. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta acreditat a l’expedient que s’ha 
declarat per escrit que no caldrà ocupar-la en el transcurs de les obres. 
 
Tercer.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“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 això, el dia de la signatura electrònica, s’informa favorablement sobre 
l’aplicació de la bonificació prevista a l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5 i la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants esmentats a 
l’informe tècnic de data 09/07/2018.” 

 
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 am la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres menors a la Sra. MDVE, per a adaptar bordó 
de vorera per accessibilitat de cadira de rodes al carrer Caldeta, XX, sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. La vorera ha de mantenir la mateixa rasant en tot el seu recorregut i les 
alineacions preexistents, en cas contrari, caldrà el vist i plau dels Serveis 
Tècnics municipals. 

 
2. Donat que la vorera on es vol actuar té una amplada inferior a 1.40 m, les 

mides de la peça del bordó de gual tindran la mateixa amplada que el 
bordó preexistent, sense ocupar en cap cas la zona de pas acabada amb 
panots. Es col·locaran les peces especials d’entrega a banda i banda del 
gual d’accés. 
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3. Caldrà deixar el paviment de vorera totalment net i lliure de restes de 
morter o beurada. 
 

4. Pel que fa al paviment de la vorera, el model de panot a utilitzar serà el 
mateix que l’existent a la resta de la vorera. El gruix del panot serà en 
qualsevol cas de 4 cm. “ 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de noranta-vuit cèntims d’euro (0,98€)- un cop 
aplicada la bonificació del 90% per accessibilitat; 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€) 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. 
 
5.- CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
174/2017 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL CARRER MOSSÈN 
MARIÀ MARTÍNEZ, XX. 
 
Vista la instància presentada pel senyor NCEG en data 3 de maig de 2018, en 
virtut de la qual sol·licita l’obtenció d’una pròrroga de la llicència d’obres menors 
174/2017 per a la construcció d’una piscina al carrer Mossèn Marià Martínez, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal i del cap de Disciplina Urbanística, 
de data 31 de maig de 2018, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En relació a l’expedient de llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina 
al carrer Mossèn Marià Martínez, XX, s’ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a 
poder acabar els treballs. 
 
Revisada l’esmentat expedint es constata el següent: 
 
  Tant el sol·licitant de la pròrroga com el titular de la llicència és el senyor NCEG. 
  
 La llicència es va concedir el dia 22 de novembre de 2017, i el termini per a acabar 

les obres era de sis mesos a partir de la recepció de la notificació de la llicència al 
titular, en aquest cas el dia 12 de desembre del 2017.  
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Consultada l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció 
dels actes d’edificació i ús del sòl, es constata que a l’article 26, en relació a la 
pròrroga de les llicències, s’especifica que les obres que no es puguin 
executar en el termini previst en la llicència, abans d’un mes del seu 
venciment s’haurà de sol·licitar l’ampliació. 
 

Per altra banda, realitzada una inspecció visual al carrer Mossèn Marià 
Martínez, XX en data 31 de maig del 2018, es constata que ja s’han iniciat els 
treballs de construcció de la piscina.   

 
Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de pròrroga de 

llicència d’obres menors per a la construcció d’una piscina al carrer Mossèn Marià 
Martínez, XX.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data de 18 de juny de 2018, el contingut 
del qual és transcriu a continuació: 
 

“Vist l’escrit presentat en data 03/05/2018 RE2814 pel senyor NCEG en el qual 
demana la pròrroga de la llicència d’obres majors concedida per a la construcció 
d’una piscina a l’habitatge ubicat al carrer Mossèn Marià Martínez, XX, la tècnica que 
subscriu en considera el següent: 
 
Primer.- Segons disposa l’article 116 de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar, les llicències caduquen i queden sense efecte, sense dret a 
indemnització, quan les obres d’edificació o els treballs d’instal·lació no s’inicien o 
acaben en els terminis establerts. No obstant això, el titular de la llicència podrà 
sol·licitar una sola pròrroga dels dos terminis, abans de dos o tres mesos del final 
dels previstos per al començament i el final de les obres, respectivament. 
 
Segons disposa l’article 116.2 NNSS, les pròrrogues són concedides per la meitat del 
termini de què es tracti. 
 
En el mateix sentit, l’article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que les persones titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la 
llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada 
abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
En el cas present, la llicència d’obres va ser concedida en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 22 de novembre de 2017, va ser notificada en data 12 de 
desembre de 2017 i la sol·licitud de pròrroga s’ha efectuat en data 3 de maig de 
2018, abans de la seva caducitat, la qual s’havia de produir en data 13 de juny de 
2018, per la qual cosa procediria la concessió de la pròrroga sol·licitada. 
 
Segon.-  D’acord amb el que es preveu a l’article 6.1.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 
20 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme”, la pròrroga de llicència d’obres està subjecta al pagament d’una taxa, 
per import de seixanta-set euros amb cinquanta-nou cèntims (67,59 €). Atès que no 
consta acreditat a l’expedient que s’hagi efectuat aquest ingrés, caldrà acreditar-ho 
abans de l’obtenció de la pròrroga. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot això, i vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal i del 
cap del  Servei d’inspecció i disciplina urbanística, de data 31 de maig d’enguany, el 
dia de la data de la signatura electrònica, s’informa favorablement la sol·licitud de 
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pròrroga de la llicència d’obres 174/2017, concedida al senyor NCEG, per la meitat 
del termini concedit, prèvia acreditació de l’ingrés de la taxa contemplada a l’OF 
núm. 20. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
ATÈS que l’interessat ha acreditat el pagament de la taxa prevista a l’article 6.1.5 
de l’Ordenança Fiscal núm. 20, mitjançant escrit registrat d’entrada en data 18 de 
juliol de 2018 RE5239. 
 
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 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir al senyor NCEG una pròrroga de la llicència d’obres menors 
174/2017, per a la construcció d’una piscina al carrer Mossèn Marià Martínez, XX, 
per la meitat del termini concedit, és a dir, fins el 13 de setembre de 2018. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa urbanística, contemplada a l’article 6.1.5 
de l’Ordenança Fiscal núm. 20 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, per import de seixanta-set euros amb 
cinquanta-nou cèntims (67,59 €). 
 
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 MAJORS A LA MERCANTIL 
CARTERA URIBITARTE SL, PER A L’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS 
SITUADES AL CARRER VALL, XX, AMB CONSOLIDACIÓ DE LA FAÇANA 
PROTEGIDA DE L’EDIFICI PRINCIPAL. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil Cartera Uribitarte, SL, en virtut de la 
qual sol.licita llicència d’obres majors per a l’enderroc de les edificacions situades 
al carrer Vall, XX, amb consolidació de la façana protegida de l’edifici principal. 
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Vist l’informe de l’arquitecta técnica municipal de data 15 de juny de 2018, el 
contingut del qual és: 
 

“En relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a l’enderroc de les 
edificacions situades al carrer Vall, XX (carretera N-II), amb consolidació de la 
façana principal, s’ha presentat la següent documentació complementaria: 
 
1. Sol·licitud de pròrroga de l’autorització del Servei Territorial de Carreteres del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

2. Modificació de la proposta d’enderroc de forma que es manté la integritat de la 
façana protegida. 
 

3. Detall de la línia de façana afectada per l’enderroc, amb 11,11 metres de 
llargada. 

 
El pressupost de les obres, d’acord amb la documentació aportada juntament amb la 
sol·licitud, puja a la quantitat de 7.428,40 € (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 13.417,53. € 
 
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  majors amb 
les següents condicions: 
 
1. Tenint en compte que l’edificació situada al C/ Vall, XX, està inclosa al Catàleg 

del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic de Canet de 
Mar fitxa núm. B 142, amb un nivell de protecció de BCIL – Bé Cultural d’Interès 
local –, essent els objectes de protecció la integritat de la façana, tal i 
com s’indica al projecte tècnic presentar i signat per l’arquitecte Vicente Sánchez 
Ruiz, caldrà en qualsevol cas consolidar i respectar la integritat de la façana.  
 

2. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, 
caldrà incorporar aquest concepte de forma expressa a l’assumeix del tècnic. 
 

3. Presentar, abans de l’inici de les obres, la pròrroga de l’autorització del Servei 
Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Serà necessari respectar les condicions detallades 
a l’esmentada autorització. 
 

4. Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la 
brigada municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de senyalització 
i mobiliari urbà que es poguessin veure afectats per les obres d’enderroc.  
 

5. Caldrà seguir en qualsevol cas, les recomanacions del projecte tècnic presentat 
inicialment, on s’indica que caldrà edificar seguidament o del contrari 
impermeabilitzar: 

 
“Es recomana que un cop acabades les obres d’enderroc es procedeixi 
immediatament a la construcció de la nova edificació, per tal de garantir 
l’estabilitat de les edificacions veïnes, i possibles filtracions d’aigua a aquestes. 
De no realitzar-se d’aquesta manera caldrà aplicar un sistema 
d’impermeabilització per evitar que la humitat traspuï tant per les parets com 
per capil·laritat del terreny.” 
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6. Pel que fa a l’ocupació de la via pública, d’acord amb el que s’especifica a 
l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, a manca de sol·licitud expressa, per a enderrocs es 
preveu l’estada mínima d’una bastida durant 1 mes, per tant, pel que fa a les 
taxes derivades de l’ocupació de la via pública són les següents: 
 

metres lineals dies €/dia-ml TOTAL
11,11 30,00 0,54 179,98 €  

 
7. En relació a la liquidació d’impostos i garanties, s’ha calculat el pressupost 

de referència (PR), d’acord amb els mòduls definits a l’annex de l’ordenança 
fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, essent aquest de 
13.417, 53 €, per tant, caldrà fer la liquidació de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i la liquidació complementaria de la garantia pels valors 
urbanístics en risc, d’acord amb el pressupost obtingut d’aplicar els mòduls 
esmentats: 
 
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (4%):  536,70 € 
Garantia pels valors urbanístics en risc (10%):  1.341,75 € “ 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 17 d’agost de 2018, el contingut del qual 
és: 
 

“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en dates 23/11/2016 RE6776, 13/01/2017 RE216, 
05/06/2018 RE3707 i 05/07/2018 RE4799 per la senyora FSF, administradora de la 
mercantil CARTERA URIBITARTE, SL, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres 
majors per a l’enderroc de les edificacions situades al carrer Vall, XX, de Canet de 
Mar, amb consolidació de la façana protegida de l’edifici principal, d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecte tècnic Vicente Sánchez Ruiz  (Visat: AVS217, de 
10/11/2016), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
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 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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TERCER.- L’immoble on es pretén realitzar l’obra sol·licitada es troba inclòs al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d'Interès Històric i Artístic de Canet de 
Mar, com a BCIL (fitxa B142), essent-ne objecte de protecció la integritat de la 
façana.  
 
Per a la concessió de la llicència d’obres cal tenir en compte el que disposa l’article 17 
del Catàleg, que es transcriu a continuació: 
 
 
 
 
“Article 16. Normes de protecció per als “Béns Culturals d’Interès Local” 
(BCIL). 
 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran autoritzar-se 
obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l'edifici, d’acord amb 
els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg. 
 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes 
de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg. 
Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció 
relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris d’intervenció indicats, sempre 
que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors 
de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests 
s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.” 
 
El projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta municipal en data 
15/06/2018. 
 
QUART.- D’acord amb l’informe tècnic de data 15/12/2016 que consta a l’expedient 
administratiu, la finca de referència es troba dins de la zona d’afectació de la 
carretera N-II. 
 
L’article 2 de l’Ordre de 17 de desembre de 1993, del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, d’atribució de competències en matèria de carreteres, estableix que 
correspon als caps dels Serveis Territorials la resolució dels expedient d’informe i 
d’autorització per a la realització d’obres i instal·lacions en les zones de domini 
públic, servitud i afectació. 
 
En data 05/07/2018 RE4799 la sol·licitant ha aportat la resolució favorable 
d’autorització d’obres en zona de protecció de la carretera (Exp. CAB20180396) del 
Servei Territorial de Carreteres, de 25/06/2018. 
 
CINQUÈ.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, en consta acreditada l’autoliquidació en data 23/11/2016, d’acord amb el 
càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme”, article 6.1): 
 

Preu per m2 Superfície Import 

Reforma 1,67 €/m2

Mínim: 333,99 € 427 m2 713,09 € 

TOTAL 713,09 € 
 



S/Amn 

 
13 

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 

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. 
 
Si bé el pressupost presentat per la interessada amb la sol·licitud de llicència puja 
7.428,40 euros, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
15/06/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 13.417,53 euros, per 
la qual cosa l’import de l’ICIO a liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
13.417,53 € 4%  536,70 € 

 
D’acord amb la documentació aportada per la interessada en data 05/07/2018 
RE4799, en la mateixa data es va efectuar l’ingrés d’aquest import. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 10% 
pressupost 1.341,75 € 

   
Residus de la construcció 11€/tona 304,71 t 3.351,81 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que el dia de la sol·licitud es va efectuar el dipòsit de 
la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra. 
 
Pel que fa la garantia per la correcta reposició dels béns municipals, d’acord amb la 
documentació aportada per la interessada en data 05/07/2018 RE4799, en la 
mateixa data es va efectuar el dipòsit d’aquest import, 1.341,75 euros. No obstant, 
atès que el dia de la sol·licitud de llicència ja s’havia efectuat un dipòsit de 148,57 
euros per aquest mateix concepte, procedeix el retorn d’aquesta quantitat, 
dipositada de més.   
 
Quant a l’ocupació de la via pública, d’acord amb l’informe tècnic de data 
15/06/2018, i  d’acord amb el que s’especifica a l’ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, a manca 
de sol·licitud expressa, per a enderrocs es preveu l’estada mínima d’una bastida 
durant 1 mes, per tant, pel que fa a les taxes derivades de l’ocupació de la via 
pública són les següents: 
 

Metres lineals Dies €/dia-ml Total 
11,11 30,00 0,54 179,98 € 

 
Consta acreditat a l’expedient, d’acord amb la documentació aportada per la 
interessada en data 05/07/2018 RE4799, que en la mateixa data es va efectuar 
l’ingrés d’aquest import. 
 
SISÈ.- 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, el dia de la data de signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, amb les prescripcions  
efectuades a l’informe tècnic de data 15/06/2018.” 

 
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 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la mercantil Cartera Uribitarte, SL, 
per a l’enderroc de les edificacions situades al carrer Vall, XX, amb consolidació de 
la façana protegida de l’edifici principal, sense perjudici de tercers i salvat el dret 
de propietat, amb les següents condicions: 
 

1. Tenint en compte que l’edificació situada al C/ Vall, XX, està inclosa al 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i 
Artístic de Canet de Mar fitxa núm. B 142, amb un nivell de protecció de 
BCIL – Bé Cultural d’Interès local –, essent els objectes de protecció la 
integritat de la façana, tal i com s’indica al projecte tècnic presentar i 
signat per l’arquitecte Vicente Sánchez Ruiz, caldrà en qualsevol cas 
consolidar i respectar la integritat de la façana.  
 

2. En cas de muntar una bastida o elements auxiliars a més de 3 metres 
d’alçada, caldrà incorporar aquest concepte de forma expressa a 
l’assumeix del tècnic. 
 

3. Abans de l’inici de les obres, caldrà posar-se en contacte amb el cap de la 
brigada municipal per tal de procedir a la retirada dels elements de 
senyalització i mobiliari urbà que es poguessin veure afectats per les obres 
d’enderroc.  

 
4. Caldrà seguir en qualsevol cas, les recomanacions del projecte tècnic 

presentat inicialment, on s’indica que caldrà edificar seguidament o del 
contrari impermeabilitzar : 
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“Es recomana que un cop acabades les obres d’enderroc es 
procedeixi immediatament a la construcció de la nova edificació, 
per tal de garantir l’estabilitat de les edificacions veïnes, i possibles 
filtracions d’aigua a aquestes. De no realitzar-se d’aquesta manera 
caldrà aplicar un sistema d’impermeabilització per evitar que la 
humitat traspuï tant per les parets com per capil·laritat del terreny.” 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc-cents trenta-sis euros amb setanta cèntims 
d’euro (536,70€) i per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents-tretze euros 
amb dinou cèntims d’euro (713,19€).  
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de mil tres-cents quaranta un euros amb setanta-
cinc cèntims d’euro (1.341,75€) i la fiança de residus de construcció per import de 
tres-mil tres-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-un cèntims d’euro 
(3.351,81€). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, prèvia 
sol·licitud i comprovant d’haver dipositat els residus en un gestor autoritzat. 
També s’haurà de retornar la quantitat de cent-quaranta-vuit euros amb 
cinquanta-set cèntims d’euro (148,57€) dipositats de més. 
 
QUART.- Donat que  l’interessat  ocuparà la via pública en el transcurs de les 
obres, s’ha efectuat l’ingrés de cent-setanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims 
d’euro per a l’estada d’una bastida durant un mes, havent de comunicar-ho en el 
moment de  la seva instal·lació als Serveis Tècnics d’aquest ajuntament.  
 
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.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA LEGALITZACIÓ 
DE LES OBRES DE REFORMA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES SITUAT AL CARRER GRAM, XX. 
 
Vista la instància presentada per la senyora SSF, en virtut de la qual sol·licita 
llicència d’obres majors per a la legalització de les obres de reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Gram, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 de juny de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta projecte tècnic redactat per l’arquitecte Wolfgang Schepping, 
col·legiat núm. 30170-1. El projecte proposa l’evacuació de les aigües pluvials de 
forma separativa i la conducció de les sortides de fum i ventilació a coberta. En ell 
s’inclouen tant les obres realitzades anteriorment com les que resten per executar. El 
projecte aportat es composa d’una memòria constructiva de l’actuació, plànols, 
pressupost, estudi de gestió de residus, estudi bàsic de seguretat i salut, plec de 
condicions tècniques generals i assumeix de l’obra per part del tècnic redactor. 
 
S’informa favorablement la documentació aportada. Al projecte presentat consta un 
pressupost d’execució material de 125.900,00 €. Per contra, amb aplicació dels 



S/Amn 

 
16 

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 

mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 111.438,59 €. Conseqüentment, 
el pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada és el major 
dels esmentats, és a dir, el que consta al projecte presentat de 125.900,00 €.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de juny de 2018, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 
 

“Un cop revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 09/10/2015 
RE6452, 25/11/2015 RE7266, 28/03/2018 RE2062 i 03/04/2018 RE2114, per la 
senyora SSF, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la legalització 
de les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer 
Gram, XX, de Canet de Mar, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
Wolfgang Schepping, s’emet el següent 
 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
SEGON.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de la interessada. Cal fer esment que, un cop presentada la sol·licitud de 
llicència, en virtut del Decret núm. 121/2016, de 18 de febrer, de l’Alcaldia, es va 
incoar procediment de restauració de la legalitat urbanística per haver iniciat les 
obres sense disposar de la corresponent llicència. 
 
La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, va  
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat 
amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
En data 19/06/2018 l’arquitecta municipal ha informat favorablement el projecte 
presentat, fent especial esment al fet que aquest document recull tant les obres 
realitzades anteriorment com les que resten per executar. 
 
TERCER.- Pel que fa a les taxes corresponents a la tramitació de la llicència d’obra 
major, són les que es corresponen amb el càlcul següent (OF núm. 20. “Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, article 
6.1), tenint en compte que l’obra ha estat iniciada abans d’obtenir la preceptiva 
llicència: 
 

Preu per m2 Superfície Import 

Reforma 3,09 €/m2 200,10 m2 618,31 € 
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 Mínim: 617,83 €  

TOTAL 618,31 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que la interessada ha ingressat les quantitats següents 
per aquest concepte: 
 
02/07/2015 ...................................................... 28,71 € 
09/10/2015 .................................................... 593,34 € 
Total ingressat ................................................ 622,05 € 
Import a retornar ............................................. 3,69 € 
 
Caldrà, doncs, aprovar el retorn de la diferència a la interessada, per import de tres 
euros amb seixanta-nou cèntims (3,69 €). 
 
Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança fiscal 
núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a 
partir del mòdul basic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2017, ponderat amb els 
coeficients correctors que s’hi detallen. 
 
Segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19/06/2018, el 
pressupost de referència a aplicar per a la llicència d’obres sol·licitada és el que 
consta al projecte presentat, de 125.900,00 €, per la qual cosa l’import de l’ICIO a 
liquidar per aquest concepte és el següent: 
 

Pressupost Tipus  Total 
125.900,00 € 4%  5.036,00 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que la interessada ha ingressat les quantitats següents 
per aquest concepte: 
 
02/07/2015 ...................................................... 46,80 € 
09/10/2015 .................................................. 2.214,52 € 
Total ingressat .............................................. 2.261,32 € 
Import pendent ......................................... 2.774,68 € 
 
No consta a l’expedient que s’hagi efectuat l’ingrés de l’import que resta per 
completar l’impost per la qual cosa cal, abans de la concessió de la llicència 
sol·licitada, que se n’acrediti l’ingrés. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
són les que resulten dels càlculs següents: 
 

Concepte Tipus Total 

Valors urbanístics en risc 2% pressupost 2.518,00 € 

Residus de la construcció 11€/tona  31,83 t 350,13 € 
 
Consta acreditat a l’expedient que la interessada ha dipositat les quantitats següents: 
 
Valors urbanístics en risc: 
 
02/07/2015 ...................................................... 60,00 € 
09/10/2015 .................................................. 1.107,26 € 
Total ingressat .............................................. 1.167,26 € 
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Import pendent ........................................  1.350,74 € 
 
Residus de la construcció: 
 
02/07/2015 .................................................... 150,00 € 
09/10/2015 .................................................... 195,36 € 
Total ingressat ................................................ 345,36 € 
Import pendent ...............................................  4,77 € 
 
No consta a l’expedient que s’hagi efectuat el dipòsit dels imports que resten per 
completar les garanties per la qual cosa cal, abans de la concessió de la llicència 
sol·licitada, que se n’acrediti el dipòsit. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, el dia de la data de signatura electrònica, s’informa 
favorablement sobre la concessió de la llicència sol·licitada, prèvia liquidació i dipòsit 
de les quantitats esmentada al punt TERCER del present informe”. 

 
ATÈS que la interessada presenta un escrit en data 18 de juliol de 2018 (RE5225) 
al qual hi acompanya la documentació acreditativa del pagament de tots els 
imports esmentats a l’informe de la TAG d’Urbanisme de 19 de juny de 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 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors a la senyora SSF, per a legalització de 
les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer 
Gram, XX, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de cinc mil trenta-sis euros (5.036,00 €) i per taxes 
urbanístiques la quantitat de sis-cents divuit euros amb trenta-un cèntims d’euro 
(618,31 €). Així mateix, disposar el retorn de tres euros amb seixanta-nou 
cèntims (3,69 €), ingressats de més. 
 
TERCER.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos mil cinc-cents euros (2.518,00 €) i la fiança 
de residus de construcció per import de tres-cents cinquanta euros amb tretze 
cèntims (350,13 €). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les obres, 
prèvia sol·licitud i un comprovat el dipòsit dels residus en un gestor autoritzat.  
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que la interessada no ocuparà la via 
pública en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les obres en preveu 
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. 
 
8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER AL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL INDUSTRIAL A HABITATGE DE L’IMMOBLE SITUAT A LA PLAÇA 
INDÚSTRIA, XX. 
 
Vista la instància i la documentació presentada pel senyor VGC en virtut de la qual 
sol·licita llicència d’obres majors per al canvi d’ús de local industrial a habitatge de 
l’immoble situat a la Plaça Indústria, XX. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 22 de març de 2018, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència es 
comprova que s’aporta projecte executiu de canvi d’ús de local industrial a habitatge, 
per l’edifici existent situat a la plaça Indústria núm. XX. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent (DOGC 
núm. 4471del 16/09/2005) i les modificacions puntuals posteriors de les Normes 
subsidiàries de planejament, es constata que la parcel·la està inclosa al sòl urbà i té 
el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la zona 1 “carrers de cases alineades”, 
subzona 1a “carrers tradicionals”. Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig 
de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió de 
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim 
urbanístic. El POUM qualifica l’edificació dins la subzona R2a corresponent a 
“residencial, zona d’urbà tradicional, subzona carrers tradicionals”. 

 
El volum actual sobrepassa tant en la profunditat edificable com en l’alçada els 
paràmetres urbanístics d’aplicació, conseqüentment és un volum d’edificació 
disconforme d’acord amb el definit a l’art. 108 del TRLLU, en el qual s’hi han 
d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, empre d’acord 
amb les condicions bàsiques del nou planejament. La disposició transitòria primera 
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de les NNSS de planejament vigent estableix que: Les edificacions i els usos 
anteriors a aquestes normes subsidiàries que superin les condicions d’edificabilitat 
establertes per a cada zona (alçada, profunditat edificable, percentatge d’ocupació, 
etc.), o que no s’ajustin al règim d’usos, podran fer obres de reparació, 
modernització, millora de les seves condicions higièniques o estètiques o de 
consolidació en cas de sinistre, i podran augmentar els seu volum d’acord amb els 
paràmetres establerts per a cada zona. 

 
El projecte presentat especifica que no s’actuarà sobre cap element estructural de 
l’edificació actual, més enllà de l’enderroc de la part de coberta per obtenir un espai 
exterior. L’enderroc d’aquesta part de la coberta redueix el volum existent, la 
intervenció proposada compleix els paràmetres urbanístics bàsics aplicables, 
conseqüentment s’informa favorablement a la llicència sol·licitada que haurà de 
tenir en compte els següents punts: 

 
- L’aigua pluvial s’haurà de conduir de forma separativa directament a carrer i per 

sota vorera. 
- L’acabat de la façana haurà de ser blanc o terrós clar. 
- Cal aportar fotografies de l’estat actual 

 
Al projecte presentat consta un pressupost d’execució material de 124.503,01 €. Per 
contra, amb aplicació dels mòduls de l’ordenança el pressupost establert és de 
178.086,61 €. Conseqüentment, el pressupost de referència a aplicar per a la 
llicència d’obres sol·licitada és el major dels esmentats, és a dir, el que resulta de 
l’aplicació dels mòduls de l’ordenança de 178.086,61 €.” 

 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 29 de maig de 2018, el contingut 
del qual es transcriu a continuació: 
 

“S’aporta nova documentació per clarificar les superfícies construïdes i els diferents 
usos a efectes del càlcul del pressupost d’execució material en base a l’ordenança 
fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Si bé 
s’informa que manca incloure en el còmput de la superfície les escales (6,40 m2) i les 
parts corresponents als murs exteriors (la meitat de les mitgeres i la totalitat de la 
façana). L’ús de magatzem només s’aplica amb les condicions constructives descrites 
per la normativa (coberta lleugera autoportant), pel que el volum annex de sala no 
es pot considerar amb aquest ús. Així mateix, és necessari computar l’enderroc de la 
part corresponent al pati. En aquest sentit s’informa que en base a aquestes noves 
superfícies aportades es considera el següent càlcul: 
 
SUP (m2) Mb Ct Cu Mr Pr (€)

251 492 
Reformes que no 
afectin elements 
estructurals 

0,5 Habitatges 
>200 m² 2 

492,00 123.516,60

43 492 
Reformes que no 
afectin elements 
estructurals 

0,5 Garatges unif. 1 
246,00 10.578,00

Enderroc 
(82,00) 492 

Edificacions en 
zones de casc 
antic 

0,3 
Altures de 
menys de 10 
m 

0,1 
14,76 6.629,35

TOTAL 140.723,95
 
Tanmateix, i tal com estableix l’art. 9 “Regim de declaració i ingrés” aquesta base 
s’aplica en la liquidació provisional, doncs tal com estableix el punt 7 del mateix 
article la liquidació es realitza un cop finalitzades les obres: 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
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presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així 
com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.  
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o 
en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització 
de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la 
devolució en el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu 
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés 
del deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos 
de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 
general tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions 
de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin 
procedents.” 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de 20 d’agost de 2018, el contingut del qual 
es transcriu a continuació: 
 

“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació presentades en dates 
01/03/2018 RE1390, 23/04/2018 RE2576, i correu electrònic del dia 11/05/2018, pel 
senyor VGC, per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per al canvi d’ús de 
local industrial a habitatge de l’immoble situat a la Plaça Indústria, XX, de Canet de 
Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Josep Manel 
García Fernández (amb visat col·legial 2017008054, de 16/11/2017), s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsol, 
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), subjecta a 
llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova 
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
SEGON.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 66 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, va  documentada en els termes que estableix la 
normativa aplicable 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. 
 
En data 22/03/2018 l’arquitecta municipal informa favorablement el projecte 
presentat, si bé posa de manifest una sèrie de condicionants a complir durant el 
desenvolupament de l’obra i requereix l’aportació de fotografies de l’estat actual de 
l’immoble objecte de l’actuació. 
 
TERCER.- En data 23/04/2018 RE2576, s’ha aportat nova documentació relativa a 
l’expedient de referència. 
 
En virtut d’aquesta documentació, se sol·licita una revisió del càlcul del pressupost 
d’execució material, que ha estat objecte d’informe per part de l’arquitecta municipal, 
en data 30/04/2018. 
 
Tanmateix, es constata que a la nova documentació aportada per l’interessat 
s’especifica que la superfície afectada per l’obra és de 356m2, quantitat que consta 
també al projecte bàsic i d’execució presentat inicialment (Visat: 2017008054 de 
data 16/11/2017). Aquesta superfície difereix de la declarada a l’imprès de sol·licitud 
de llicència, que era de 168,15m2. 
 
En base a aquestes dades, l’import de la taxa de tramitació és el que es deriva del 
càlcul següent: 
 

Preu per m2  Superfície  Import 
 Mínim: 333,96 €   
Reforma 1,67 €/m2 356,00 m2  594,52 €

 TOTAL 594,52 €
 
Consta acreditat a l’expedient que, en data 28/02/2018, el sol·licitant va ingressar la 
quantitat de cinc-cents seixanta-un euro amb seixanta-dos cèntims (561,62 €), per 
la qual cosa calia que s’ingressés la quantitat complementària, trenta-dos euros amb 
nou cèntims (32,9 €). Aquest import ha estat ingressat en data 30/06/2018. 
 
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. 
 
Consta acreditat a l’expedient que en data 28/02/2018 es va efectuar un ingrés per 
aquest concepte per import de 4.980,12 euros, segons un pressupost presentat de 
124.503,01 euros. 
 
No obstant, segons es fa constar a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 
30/04/2018, el pressupost de referència (PR) puja un total de 171.223,03 euros. 
 
En data 29/05/2018, l’arquitecta municipal emet nou informe amb l’objectiu de 
clarificar les superfícies construïdes i els diferents usos a efectes del càlcul del 
pressupost d’execució material en base a l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

Pressupost Tipus  Total 
140.723,95 € 4%  5.628,96 € 
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Atès que en data 28/02/2018, com ja s’ha dit, es va ingressar la quantitat de 
4.980,12 euros, calia efectuar l’ingrés complementari, per import de 648,84 euros. 
Aquest import ha estat ingressat en data 30/06/2018. 
 
Pel que fa les garanties pels valors urbanístics en risc i per residus de la construcció, 
són les que resulten dels càlculs següents: 
 
Concepte Tipus Total 
Valors urbanístics en risc 2% pressupost 2.814,48 € 
   
Residus de la construcció 11€/tona (mínim 150 €) 9,6 t 150,00 € 
 
Consta acreditat que s’ha efectuat ambdós dipòsits si bé, a la vista de l’import de la 
fiança dipositada en garantia de la correcta reposició dels béns municipals que 
poguessin resultar afectats per l’obra (2.490,06 euros), aquesta resulta insuficient 
per la qual cosa calia dipositar l’import complementari, per import de 324,42 euros. 
Aquest import ha estat ingressat en data 30/06/2018. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita que no 
serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
QUART.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus estrictes 
termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
743/2015, de data 19 de juny de 2015”. 
 
CINQUÈ.- Atès que en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 8/08/2018, s’ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu de 
substitució del paviment i millora de les infraestructures del carrer Sant Pere, el qual 
limita amb  la plaça Indústria, caldrà informar la sol·licitant de la llicència que durant 
el darrer trimestre d’enguany es preveu l’execució d’aquestes obres, per la qual cosa 
les obres que s’autoritzin no podran entorpir el desenvolupament de l’obra municipal. 
 
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 la llicència sol·licitada amb els 
condicionants esmentats a l’informe tècnic de data 22/03/2018.” 

 
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. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de data 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Concedir llicència d’obres majors al senyor VGC per al canvi d’ús de 
local industrial a habitatge de l’immoble situat a la Plaça Indústria, XX, de Canet 
de Mar, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Josep 
Manel García Fernández (amb visat col·legial 2017008054, de 16/11/2017), sense 
perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions 
específiques: 
 

1. L’aigua pluvial s’haurà de conduir de forma separativa directament a 
carrer i per sota vorera. 

2. L’acabat de la façana haurà de ser blanc o terrós clar. 
3. Cal aportar fotografies de l’estat actual. 
 

Aquesta llicència resta condicionada a les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió 
de data 13 de setembre de 2007. 
 
SEGON.- Informar a la interessada que en virtut de l’acord adoptat per la Junta 
de Govern Local, en sessió de data 8/08/2018, s’ha aprovat inicialment el projecte 
bàsic i executiu de substitució del paviment i millora de les infraestructures del 
carrer Sant Pere, el qual limita amb  la plaça Indústria, per la qual cosa les obres 
autoritzades no podran entorpir el desenvolupament de l’obra municipal que es 
preveu executar durant el darrer trimestre d’enguany. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per un import de cinc mil sis-cents vint-i-vuit 
euros amb noranta-sis cèntims (5.628,96 €) i, per taxes urbanístiques, la 
quantitat de cinc-cents noranta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (594,52 
€).  
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia dels valors 
urbanístics en risc per import de dos mil vuit-cents catorze euros amb quaranta-
vuit cèntims (2.814,48 €) i la fiança de residus de construcció, per import cent 
cinquanta euros (150,00 €). Aquestes fiances es retornaran a la finalització de les 
obres, prèvia sol·licitud i un cop comprovat el dipòsit dels residus en un gestor 
autoritzat.  
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha declarat que no 
ocuparà la via pública en el transcurs de les obres. Tot i això, si a l’inici de les 
obres en preveu 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. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a la interessada. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
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en l’article 219.4 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria. 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DEL 30 DE JULIOL AL 12 
D’AGOST DE 2018 (NÚMEROS DEL 1113 AL 1164) 
 
Els membres assistents s’assabenten de la següent relació de Decrets: 
 

Núm. Data Títol 

DE1113/2018 30/07/2018 Pròrroga contracte Sra. MFC 

DE1114/2018 30/07/2018 Delegació d'Alcaldia període de vacances agost de 2018 

DE1115/2018 30/07/2018 Nomenament interventora accidental 

DE1116/2018 30/07/2018 Contractació servei assegurança responsabilitat civil 
pàrquing públic riera Gavarra 

DE1117/2018 30/07/2018 TRE 2018 047 padró aparcament maig, juny i juliol 
2018 

DE1118/2018 30/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-200905 

DE1119/2018 30/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-207535 

DE1120/2018 30/07/2018 Al·legacions expedient sancionador civisme GMD 

DE1121/2018 30/07/2018 TRE 2018 048 relació de pagaments 27/07/2018 

DE1122/2018 30/07/2018 Decret pròrroga contracte servei redacció i implantació 
plans d'autoprotecció i elaboració DUPROCIM 

DE1123/2018 31/07/2018 Autorització ocupació via pública Shopping Night 

DE1124/2018 31/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-204119 

DE1125/2018 31/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-206303 

DE1126/2018 31/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-206123 

DE1127/2018 31/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-200939 

DE1128/2018 31/07/2018 Rectificació Decret núm. 1070/2018 - Ordenació 
pagament TC's juny 2018 

DE1129/2018 31/07/2018 Requeriment documentació i garantia contracte sistema 
RFID a la biblioteca 

DE1130/2018 31/07/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-205482 

DE1131/2018 01/08/2018 WTP - I.M. identificació - 31/07/2018 

DE1132/2018 01/08/2018 WTP – proposta sanció - 31/07/2018 

DE1133/2018 01/08/2018 WTP – acord incoació - 31/07/2018 

DE1134/2018 03/08/2018 Inscripció parella estable CMA i MSB 

DE1135/2018 03/08/2018 Modificació pressupost 26/2018 per transferències de 
crèdit 

DE1136/2018 03/08/2018 WTP – acord incoació - 01/08/2018 

DE1137/2018 03/08/2018 Nomenament cap accidental de la Policia Local 

DE1138/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-208215 
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DE1139/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-207080 

DE1140/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 106321 

DE1141/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 105959 

DE1142/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-207986 

DE1143/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-209230 

DE1144/2018 03/08/2018 Al·legacions expedient sancionador trànsit - 18-207410 

DE1145/2018 03/08/2018 Autorització festes Cal Tibu estiu 2018 

DE1146/2018 03/08/2018 Aprovació AD Q/2018/15 

DE1147/2018 06/08/2018 Alta Padró BBB i família

DE1148/2018 06/08/2018 Contractació subministrament sistema automàtic de 
gestió aparcament Riera Gavarra, 4-14 

DE1149/2018 06/08/2018 Alta padró JACR i família

DE1150/2018 07/08/2018 Targeta provisional aparcament minusvalia AAP 

DE1151/2018 07/08/2018 Empdronament LMP

DE1152/2018 07/08/2018 Alta padró menor ACM

DE1153/2018 08/08/2018 Autorització tornejos de petanca agost 2018 

DE1154/2018 09/08/2018 Cessió gratuïta local Av. Maresme, 31 a entitats ACPO i 
GEA XXI

DE1155/2018 09/08/2018 Contracte aparcament plaça núm. 1 - IAM 

DE1156/2018 09/08/2018 Alta padró NEAEM i família

DE1157/2018 09/08/2018 Alta padró IY

DE1158/2018 09/08/2018 Autorització festa Dau al Set 11 d’agost 

DE1159/2018 09/08/2018 Contracte aparcament places 205 i 206 - JI 

DE1160/2018 09/08/2018 Autorització sopar veïns carrer Gram

DE1161/2018 09/08/2018 Desestimació recurs alçada Sr. JBR

DE1162/2018 10/08/2018 Contracte aparcament plaça 144

DE1163/2018 10/08/2018 Contractació obres tancament metàl·lic a la caserna de 
la policia local

DE1164/2018 10/08/2018 Decret baixes ofici Consell Empadronament - Sessió 
114

 
10.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde accidental, 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 de diversos punts no inclosos a 
l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i 
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declarada per unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació 
en els termes següents. 
 
10.1.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI SUPORT 
INFORMÀTIC I APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Atès que els requeriments que es fan sobre les tecnologies de la informació han 
anat creixent amb el temps. En l’actualitat es podria dir que pocs processos de 
l’ajuntament no es recolzen sobre alguna eina TIC, esdevenint aquestes un pilar 
molt important pel bon funcionament de l’organització, i per la percepció que els 
ciutadans tenen de l’eficiència de l’administració. 
 
Atès que per gestionar adequadament aquest ampli ventall de serveis és 
recomanable replantejar l’estructura i dimensió del departament, que avui 
compta amb uns mitjans clarament insuficients. 
 
Atès que per aquesta raó és imprescindible procedir a la seva contractació 
externa, havent de tramitar, doncs, el corresponent expedient de contractació. 
 
Vist l’informe emès en data 10 de juliol de 2018, pel tècnic informàtic en el que 
justifica la necessitat de la present contractació, la idoneïtat de l’objecte del 
contracte per a satisfer la necessitat plantejada, així com la manca de mitjans 
propis per a prestar aquest servei. 
 
Vist l’informe emès en data 2 d’agost de 2018, pel tècnic informàtic en relació al 
plec de prescripcions tècniques particulars, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe referent a la legislació aplicable i el procediment a seguir emès en 
data  17 d’agost de 2018 per la secretària acctal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada núm. 112/2018, emès en data 22 
d’agost   d’enguany, per l’interventor municipal, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja 
que el seu valor estimat puja la quantitat de 372.960,00 €, IVA exclòs i per tant, 
no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament 
ni la quantia de 6.000.000 d’euros, ni es tracta d’una contractació plurianual que 
superi els 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, ni els anteriors imports. No 
obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, es 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i 
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que 
haurà de ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vistos i trobats conforme el plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques particulars reguladores del procediment obert per a la 
contractació del servei d’atenció als usuaris (Service Desk) de nivell 1 i 2, i 
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manteniment microinformàtic i xarxes (LOT1) i/o del servei d’Explotació i Atenció 
a Infraestructures de Xarxa i Manteniment dels Servidors (LOT2) de l’Ajuntament 
de Canet de Mar  i tenint en compte allò que es es disposa a la la Llei 9/2017, de 
8 de noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial 
Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de 
clàusules administratives generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat 
per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de normativa legal 
aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves 
Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei d’atenció als 
usuaris (Service Desk) de nivell 1 i 2, i manteniment microinformàtic i xarxes 
(LOT1) i/o del servei d’Explotació i Atenció a Infraestructures de Xarxa i 
Manteniment dels Servidors (LOT2) de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb un 
pressupost base de licitació de 179.080,00 €, IVA inclòs, per a tota la durada 
inicial del contracte, això és 2 anys, desglosat per lots de la manera següent: 
 
Lot 1: 77.440,00 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 13.440,00 € 
Lot 2: 101.640,00 €, IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 17.640,00 € 
 
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, 
els quals s’annexen al present acord. 
 
TERCER.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de 
licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil de contractant segons allò que 
disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 14.923,33 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 14.92000.22799 del pressupost municipal per a l’any 2018 
(A núm. 220180008900). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada 
exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, 
en concret: 
 

 Exercici 2019:  89.540,00 € 
 Exercici 2020: 74.616,67 € 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
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SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a la senyora 
alcaldessa, o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i 
execució de la present resolució. 
 
10.2.- ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINARIA I EL SISTEMA RFID A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de juliol d’enguany, va 
acordar aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament  i 
instal·lació de maquinària i sistema RFID a la Biblioteca Municipal, amb un 
pressupost base de licitació de 48.400,00 € IVA inclòs, així com aprovar el plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars, que han 
de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que segons consta al certificat emès per la secretària de la corporació en 
data 30 de juliol d’enguany, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han 
presentat les proposicions següents: 
 
1. Identification Care, SL  
2. Techkovery, SLU    
3. Sistemas y Montajes JVG, SL  
 
Atès que en data 30 de juliol d’enguany, la Mesa de Contractació ha efectuat 
l’obertura i valoració de les ofertes presentades pels licitadors, en els termes 
següents: 
 
“ACTA DE QUALIFICACIÓ I OBERTURA DE LES PLIQUES PRESENTADES EN 
EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER AL DEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINARIA I EL SISTEMA RFID A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
 
Lloc:                 Despatx de l’Alcaldia  
Data:                30/07/2018 
Horari:             12.00 h 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, Tinent d’Alcalde de Cultura i Hisenda 
 Manel Blanco del Río, cap de la Brigada d’Obres i Serveis 
 Montserrat Carbonell Vila, interventora acctal. 
 Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constituïda la Mesa el president informa que l’objecte de la sessió és l’obertura 
dels sobres presentats en el procediment obert simplificat per al subministrament 
i instal·lació de la maquinària i el sistema RFID a la biblioteca municipal, així com 
la qualificació de la documentació presentada. 
 
2. El president obre el sobre del primer licitador presentat, d’acord amb la data de 
presentació que consta al llibre de pliques, i continua pels successius en nombre 
de tres, i en l’ordre següent: 
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1. Identification Care, SL 
2. Techkovery, SLU 
3. Sistemas y Montajes, JVG, SL 

 
3. Oberts els sobres de tots els licitadors presentats es constata que han aportat 
la documentació administrativa exigida pel PCAP. 
 
4. A continuació el president dóna lectura de l’oferta presentada pels licitadors en 
els següents termes: 
 
Lot 1 
 
Oferta econòmica IVA inclòs 
 

Licitador Oferta 
Identification Care, SL 15.996,20€
Techkovery, SLU 17.046,48€
Sistemas y Montajes JVG, SL 19.687,91€
 
Lot 2 
 
Oferta econòmica IVA inclòs 
 

Licitador Oferta 
Identification Care, SL 21.538,00€
Techkovery, SLU 26.244,90€
Sistemas y Montajes JVG, SL 24.137,08€
 
Augment termini de garantia  
 

Licitador Mesos 
d’augment 

Identification Care, SL 30
Techkovery, SLU 16
Sistemas y Montajes JVG, SL 12
 
Màquines d’autoservei 
 

Licitador Possibilitat 
escollir acabats 

i color 

Pantalla tàctil 
de més de 22” 

Identification Care, SL SÍ SÍ 
Techkovery, SLU SÍ SÍ 
Sistemas y Montajes JVG, SL SÍ NO 
 
Estacions de treball 
 

Licitador Possibilitat 
escollir color 

Possibilitat 
escollir acabat

Disposa de 
proteccions 

Identification Care, SL SÍ SÍ SÍ
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Techkovery, SLU SÍ SÍ SÍ
Sistemas y Montajes JVG, 
SL 

SÍ SÍ SÍ

 
Arcs de seguretat 
 

Licitador Permet 
ajustar 
volum 
alarma 

Permet 
escollir color 

alarma 

Disposa de 
sistema estalvi 

energètic 

Identification Care, SL SÍ SÍ SÍ
Techkovery, SLU SÍ SÍ SÍ
Sistemas y Montajes JVG, SL SÍ NO SÍ
 
5. El president informa els presents que un cop efectuades les oportunes 
operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida per cada 
licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 
 
Essent les 12.10 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES EN EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER AL DEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINARIA I EL SISTEMA RFID A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
 
Lloc:                 Despatx de l’Alcaldia  
Data:                30/07/2018 
Horari:             12.25 h 
Hi assisteixen:  Pere Xirau Espàrrech, Tinent d’Alcalde de Cultura i Hisenda 
 Manel Blanco del Río, cap de la Brigada d’Obres i Serveis 
 Montserrat Carbonell Vila, interventora acctal. 
 Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica conforme a la clàusula 15 “criteris avaluables de forma automàtica” 
del PCAP que regeix la present contractació. 
 
2. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de 
cadascuna de les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’esmentada 
clàusula 15 del PCAP, en els termes següents: 
 
Lot 1 
 
a) oferta econòmica: Fins a 100 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 

respecte del pressupost base de licitació indicat en el present plec d’acord 
amb el següent criteri: 
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- Puntuació màxima: 100 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 
Puntuació = 100 
. 

[Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS]) 

 
[Lic] : Pressupost base de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Licitador Oferta Baixa Punts 

Identification Care, SL 13.220€ 24% 100 
Techkovery, SLU 14.088€ 19% 79,72 
Sistemas y Montajes JVG, SL 16.271€ 7% 28,71 

 
Lot 2 
 
a) oferta econòmica: Fins a 80 punts. Es valorarà la baixa que oferti el licitador 

respecte del pressupost base de licitació indicat en el present plec d’acord 
amb el següent criteri: 

 
- Puntuació màxima: 80 punts 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:  

 

Puntuació = 80 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – (Import_més_baix:[Baixa]o[BS]) 

 
[Lic] : Pressupost base de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

 
Licitador Oferta Baixa Punts 

Identification Care, SL 17.800€ 21% 80 
Techkovery, SLU 21.690€ 4% 13,79 
Sistemas y Montajes JVG, SL 19.948€ 11% 43,44 

 
b) Augment termini de garantia: Fins a 5 punts. S’atorgarà 1 punt per cada 6 

mesos d’augment del termini garantia previst a la clàusula 16.2 del PCAP. 
 

Licitador Mesos 
d’augment 

Total 

Identification Care, SL 30 5
Techkovery, SLU 16 2,66
Sistemas y Montajes JVG, SL 12 2
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c) Pel que fa a les màquines d’autoservei de sobretaula, es valorarà el següent 
fins a 5 punts: 

 
- La possibilitat d’escollir acabats i color de la màquina sense increment del 

preu del contracte: 2 punts. 
- Si disposen de pantalla tàctil de més de 22” sense increment del preu del 

contracte: 3 punts 
 

Licitador Possibilitat 
escollir 

acabats i 
color 

Pantalla tàctil 
de més de 22” 

Total 

Identification Care, SL 2 3 5
Techkovery, SLU 2 3 5
Sistemas y Montajes JVG, SL 2 0 2
 
 
 
 

d) Pel que fa a les estacions de treball es valorarà el següent fins a 5 punts: 
 

- Si es permet escollir el color sense increment del preu del contracte: 2 
punts.  

- Si permet escollir l’acabat sense increment del preu del contracte: 2 punts. 
- Si disposa de proteccions per poder estar en qualsevol superfície sense 

malmetre-la sense increment del preu del contracte: 1 punt. 
 

Licitador Possibilitat 
escollir 
color 

Possibilitat 
escollir 
acabat 

Disposa de 
proteccions 

Total

Identification Care, SL 2 2 1 5
Techkovery, SLU 2 2 1 5
Sistemas y Montajes JVG, 
SL 

2 2 1 5

 
e) Pel que fa als arcs de seguretat es valorarà el següent fins a 5 punts: 

 
- Si permet ajustar el volum de l’alarma sense increment del preu del 

contracte: 1 punt.  
- Si permet escollir el color de l’alarma sense increment del preu del 

contracte: 1 punt. 
- Si s’acredita que els arcs disposen d’un sistema d’estalvi energètic de 

manera que redueixen el consum quan no detecten activitat sense 
increment del preu del contracte: 3 punts 

 
Licitador Permet 

ajustar 
volum 
alarma 

Permet 
escollir 
color 

alarma 

Disposa de 
sistema 
estalvi 

energètic 

Total 

Identification Care, SL 1 1 3 5
Techkovery, SLU 1 1 3 5
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Sistemas y Montajes JVG, 
SL 

1 0 3 4

 
3. Una vegada efectuada la valoració dels criteris avaluables de forma 
automàtica, el president de la Mesa procedeix a donar lectura de la puntuació 
total obtinguda per cada licitador en els termes següents: 
 
Puntuació total 
 
Lot 1 
 

Licitador Total 
Identification Care, SL 100
Techkovery, SLU 79,72
Sistemas y Montajes JVG, SL 28,71

 
 
 
Lot 2  
 

Licitador Total 
Identification Care, SL 100
Techkovery, SLU 31,45
Sistemas y Montajes JVG, SL 56,44

 
4. A la vista de l’anterior valoració,  la Mesa de contractació acorda per 
unanimitat elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del lot 1 i del 
lot 2 a la mercantil  Identification Care, SL, atès que ha estat el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a cada lot i que s’ajusta al 
que es disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12:36 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta el 
president, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1129/2018, de data 31 de juliol, es 
va requerir a l’empresa, Identification Care, SL, per tal que en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, acredités la 
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional de conformitat amb el 
que es disposa a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen aquest contracte, així com aportés a les oficines municipals la 
documentació administrativa relacionada a la clàusula 12 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen aquest contracte, i acredités la 
constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una garantia definitiva per al 
Lot 1, xifrada en 661,00 € i d’una garantia definitiva per al Lot 2, xifrada en 
890,00 €. 
 
Atès que en data 3 d’agost d’enguany l’empresa Identification Care, SL, ha 
dipositat les garanties definitives dins del termini conferit a tal efecte i ha 
completat tota la documentació administrativa requerida. 
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Vista la conformitat de l’interventor municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar el Lot 1 del contracte per al subministrament i instal·lació de 
la maquinària i el sistema RFID a la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a l’empresa 
Identification Care, SL, amb CIF núm. 65244956, pel preu de 15.996,20 €, IVA 
inclòs, el qual pujarà un import de 2.776,20 €, amb subjecció al PCAP i PPTP i a 
l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
SEGON.- Adjudicar el Lot 2 del contracte per al subministrament i instal·lació de 
la maquinària i el sistema RFID a la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a l’empresa 
Identification Care, SL, amb CIF núm. 65244956, pel preu de 21.538,00 €, IVA 
inclòs, el qual pujarà un import de 3.738,00 €, amb subjecció al PCAP i PPTP, així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador que 
s’accepten i que són les següents: 
 

 Els arcs de seguretat subministrats permetran ajustar el volum de l’alarma 
i disposaran d’un sistema d’estalvi energètic  

 L’adjudicatària oferirà a l’Ajuntament la possibilitat d’escollir el color de 
l’alarma sense increment del preu del contracte. 

 L’adjudicatària oferirà a l’Ajuntament la possibilitat d’escollir acabats i 
color  de les màquines d’autoservei de sobretaula sense increment del 
preu del contracte. 
La pantalla tàctil de les esmentades màquines serà de més de 22”. 

 L’adjudicatària oferirà a l’Ajuntament la possibilitat d’escollir el color i 
l’acabat de les estacions de treball sense increment del preu del contracte. 

 Les estacions de treball disposaran de proteccions per poder estar en 
qualsevol superfície sense malmetre-les. 

 El termini de garantia serà trenta-tres mesos a comptar de la data de 
conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

 
TERCER.- L’execució del present contracte iniciarà amb la seva formalització i 
finalitzarà en data 10 d’octubre de 2018, en la que s’hauran d’haver etiquetat els 
35.000 exemplars i haurà d’estar correctament instal·lat i en funcionament tot el 
maquinari. Aquest termini no serà objecte de pròrroga. 
 
QUART.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a 
responsable del contracte la tècnica de Cultura municipal. Les seves funcions 
seran les següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
 Determinar si el subministrament lliurat pel contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
 Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
 Recepcionar el subministrament objecte del contracte. 
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CINQUÈ.- Disposar la despesa de 15.996,20 € pel que fa al lot 1 amb càrrec a la 
partida núm. 31.33210.63200 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2018 
(Doc. D núm. 220180008830).        
 
SISÈ.- Disposar la despesa de 21.538,00 € pel que fa al lot 2 amb càrrec a la 
partida núm. 31.33210.63200 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2018 
(Doc. D núm. 220180008831).        
 
SETÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que 
es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
VUITÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
 
NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 
 
10.3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/32/2018 de data 22 d’agost de 2018 
per import de 2.261,45€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/32/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
 

 
 
RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/32/2018 

 

data: 22-08-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

158 D.T.A    Habitatge/Subm-Llum 148,96€ Gas Natural Fenosa              xxxxxx 
159 A.A.G    Material escolar/Llibres 360,00€ Col.legi Yglesias                   xxxxxx 
160 B.Z.Z    Material escolar/Llibres 240,00€ Col.legi Yglesias                   xxxxxx 
161 T.F.S    Casal d’estiu 120,00€ Strankis                              xxxxxx 
162 F.E    Extraescolars/colònies estiu 300,00€ Strankis                              xxxxxx 
163 A.K    Habitatge/Subm-Aigua   72,59€ Sorea                                  xxxxxx 
164 C.A.I    Habitatge/Subm-Llum   59,90€ Endesa Energia XXI SLU       xxxxxx 
165 A.E.M    Habitatge/lloguer/hipoteca 660,00€ El mateix                             xxxxxx 
166 S.R.M    Material escolar/llibres 300,00€ Col.legi Yglesias                   xxxxxx 

 TOTAL 
 
 2.261,45€  

 
 

      
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la corporació municipal de l’any 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. 
 
10.4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, QUE REGULA 
ELS COMPROMISOS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DE L’ORDRE 
TSF/296/2016, DE 2 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ I LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D'1 
DE SETEMBRE, PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 
2017 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIES PANP 6 I PANP 12 
 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE TSF/296/2016 
de 2 de novembre, per la qual s’aproven d’una banda les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, LÍNIA A adreçada 
a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per 
desocupació i preferentment més grans de 45 anys, i d’altra la RESOLUCIÓ 
TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, on 
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s’especifiquen els requisits concrets pel 2017, en les LÍNIES PANP 6 I PANP 12 
adreçades a persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de 
prestació per desocupació o subsidi, ni de l’ajut del programa Requalificació 
Professional (PREPARA) i preferentment més grans de 45 anys, ha concentrat en 
el Consell Comarcal del Maresme la gestió del programa i la derivació de la 
prestació dels projectes específics als municipis del Maresme interessats en el 
programa, que per aquesta convocatòria són els municipis següents: Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, 
Montgat, Premià Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de 
Dalt, Vilassar de Mar i Canet de Mar. 
 
Atès que les actuacions a desenvolupar en el marc del programa Treball i 
Formació són les següents: 
 

a. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL: facilitar la pràctica laboral de les 
persones participants en el programa mitjançant el desenvolupament de 
treballs complementaris temporals amb caràcter públic i interès social.  

    La direcció, seguiment i supervisió de la persona que presta els seus serveis 
al municipi és a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció. NO PODEN 
TENIR CARÀCTER ESTRUCTURAL i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès públic i social que persegueix el projecte. L’objecte de la subvenció 
és afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones 
beneficiàries del programa. Els contractes d’experiència laboral han de tenir 
una durada de 6 mesos per a la LíNIA PANP 6 i de 12 mesos per a la LíNIA 
PANP 12, a jornada completa de 37 hores i mitja setmanals, de DILLUNS A 
DIVENDRES, i s’han de formalitzar d’acord amb el grup de cotització i CCAE 
establerts a la resolució d’atorgament, fins a un import màxim de 1.000,00 
euros bruts mensuals més l’import corresponent a les pagues extres 
corresponents segons la durada del contracte.  

    Aquest import correspon al salari base, les pagues extraordinàries 
corresponents i les despeses de cotització empresarial que corresponguin, 
segons l’adhesió a la pròrroga per a l’any 2017 de l’Acord Retributiu relatiu a 
la contractació de persones en el marc del programa Treball i formació 2017-
18, aprovada al Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat el 26 de 
setembre de 2017. 

    El Consell Comarcal i el municipi signant col·laboraran en l’avaluació i 
protocol dels riscos específics dels llocs de treball de cada participant i també 
indicaran els plans d’emergència previstos.  

 
b. ACCIONS FORMATIVES: cost subvencionable per a totes les activitats 

formatives professionalitzadores o de formació transversal de les persones 
participants en les accions d’experiència laboral. Aquesta acció és obligatòria i 
es realitzarà dins l’horari laboral i estarà relacionada preferentment amb el 
treball que desenvolupa i els mòduls formatius s’han d’ajustar a formació per 
tal d’obtenir, si s’escau, el certificat de professionalitat, impartits per un 
centre acreditat i homologat pel SOC. La formació tindrà una durada mínima 
de 80 hores i màxima de 200 hores en el cas que la formació sigui de 
certificat de professionalitat i una durada mínima de 20 hores i màxima de 30 
hores en el cas de formació transversal. 
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c. ACCIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT TÈCNIC: el Consell Comarcal del 
Maresme serà l’ens encarregat de la coordinació i el suport tècnic de tots 
projectes als municipis, axí com de la gestió i supervisió de totes les fases del 
programa. 
 

Atès que la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, en l’Article 2, punt a) 
limita com a entitats beneficiàries dels ajuts: 
 
“Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles, per a totes les línies de subvencions previstes a l’article 1.1 
d’aquesta resolució”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha expressat la voluntat de participar en 
el Programa Treball i Formació LÍNIA PANP 12 adreçada a persones en situació 
d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni 
de l’ajut del programa Requalificació Professional (PREPARA) i preferentment més 
grans de 45 anys en el marc de la convocatòria per a l'any 2017 (l’Ordre 
TSF/2162/2017 d’1 de setembre) mitjançant el projecte comarcal que promou el 
Consell Comarcal del Maresme. A aquest efecte, els municipis interessats a 
participar en el projecte del Consell Comarcal del Maresme, en els serveis inclosos 
en la línia PANP 12, han estat els següents:  
 

PROJECTES MUNICIPIS/CCM PARTICIPANTS 

1 Treballs d’aux. adm. amb atenció al públic 12 12 
2. Treballs d’horticultura i jardineria 1 1 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, ha aprovat mitjançant el Decret 
2017/413 de 4 de desembre de 2017 l’acceptació de la subvenció atorgada en el 
marc de la RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
Vista la memòria justificativa del conveni objecte d’aprovació per part de la Junta 
de Govern Local, emesa per la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Canet, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, que consta com a 
annex a aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal 
del Maresme, que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al programa treball i formació i la resolució 
TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
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2017 per a la concessió de subvencions per al programa de treball i formació. 
Línia PANP 12 mesos. 
 
SEGON.- Instar al pagament de la quantitat de 4.690,00 € en concepte de 
bestreta del 25% del cost total, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 1 del 
conveni. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.546,46 €, tal i com es 
recull a l’Annex 2 del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 24100 
46500 del pressupost per a l’exercici 2018 (AD núm. 220180008612). 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, així com 
comunicar-los a Intervenció i a Tresoreria a tots els efectes. 
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ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, QUE REGULA ELS COMPROMISOS 
A DESENVOLUPAR EN EL MARC DE L’ORDRE TSF/296/2016 DE 2 DE 
NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ, I LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D’1 DE SETEMBRE, PER LA 
QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2017 PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA TREBALL I  FORMACIÓ. 
LÍNIES  PANP 6 I  PANP 12. 
 
Mataró,  _____________________ de 2017 
 
REUNITS:  
 
D’una part, l’Il.lm. Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, en qualitat de President 
del Consell Comarcal del Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secreari acctal. 
d’aquesta entitat. 
 
D’altra part, el Sr/Sra. __________ , en qualitat d’Alcalde/essa de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en nom i representació de l’esmentada corporació local 
municipal, assistit per la senyora Clara Pérez González, secretària d’aquesta 
entitat. 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Primer.- Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE 
TSF/296/2016 de 2 de novembre, per la qual s’aproven d’una banda les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, 
LÍNIA A adreçada a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o 
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys, i d’altra la 
RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació, on s’especifiquen els requisits concrets pel 2017, en les LÍNIES PANP 6 
I PANP 12 adreçades a persones en situació d’atur de llarga durada no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni de l’ajut del programa 
Requalificació Professional (PREPARA) i preferentment més grans de 45 anys, ha 
concentrat en el Consell Comarcal del Maresme la gestió del programa i la 
derivació de la prestació dels projectes específics als municipis del Maresme 
interessats en el programa, que per aquesta convocatòria són els municipis 
següents: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes 
d’Estrac, Dosrius, Montgat, Premià Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, 
Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Canet de Mar. 
 
Segon.- Les actuacions a desenvolupar en el marc del programa Treball i 
Formació són les següents: 
 



S/Amn 

 
42 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

a. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL: facilitar la pràctica laboral de les 
persones participants en el programa mitjançant el desenvolupament de 
treballs complementaris temporals amb caràcter públic i interès social.  

    La direcció, seguiment i supervisió de la persona que presta els seus serveis 
al municipi és a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció. NO PODEN 
TENIR CARÀCTER ESTRUCTURAL i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès públic i social que persegueix el projecte. L’objecte de la subvenció 
és afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones 
beneficiàries del programa. Els contractes d’experiència laboral han de tenir 
una durada de 6 mesos per a la LíNIA PANP 6 i de 12 mesos per a la LíNIA 
PANP 12, a jornada completa de 37 hores i mitja setmanals, de DILLUNS A 
DIVENDRES, i s’han de formalitzar d’acord amb el grup de cotització i CCAE 
establerts a la resolució d’atorgament, fins a un import màxim de 1.000,00 
euros bruts mensuals més l’import corresponent a les pagues extres 
corresponents segons la durada del contracte.  

    Aquest import correspon al salari base, les pagues extraordinàries 
corresponents i les despeses de cotització empresarial que corresponguin, 
segons l’adhesió a la pròrroga per a l’any 2017 de l’Acord Retributiu relatiu a 
la contractació de persones en el marc del programa Treball i formació 2017-
18, aprovada al Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat el 26 de 
setembre de 2017. 

    El Consell Comarcal i el municipi signant col·laboraran en l’avaluació i 
protocol dels riscos específics dels llocs de treball de cada participant i també 
indicaran els plans d’emergencia previstos.  

b. ACCIONS FORMATIVES: cost subvencionable per a totes les activitats 
formatives professionalitzadores o de formació transversal de les persones 
participants en les accions d’experiència laboral. Aquesta acció és obligatòria i 
es realitzarà dins l’horari laboral i estarà relacionada preferentment amb el 
treball que desenvolupa i els mòduls formatius s’han d’ajustar a formació per 
tal d’obtenir, si s’escau, el certificat de professionalitat, impartits per un 
centre acreditat i homologat pel SOC. La formació tindrà una durada mínima 
de 80 hores i màxima de 200 hores en el cas que la formació sigui de 
certificat de professionalitat i una durada mínima de 20 hores i màxima de 30 
hores en el cas de formació transversal. 

c. ACCIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT TÈCNIC: el Consell Comarcal del 
Maresme serà l’ens encarregat de la coordinació i el suport tècnic de tots 
projectes als municipis, axí com de la gestió i supervisió de totes les fases del 
programa. 

 
Tercer.- La Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, en l’Article 2, punt a) 
limita com a entitats beneficiàries dels ajuts: 
 
“Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles, per a totes les línies de subvencions previstes a l’article 1.1 
d’aquesta resolució”. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord adoptat per part de 
l’òrgan competent municipal i formulat a aquests efectes al Consell Comarcal del 
Maresme, ha expressat la voluntat de participar en el Programa Treball i Formació 
LÍNIES PANP 6 I/O PANP 12 adreçada a persones en situació d’atur de llarga 
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durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni de l’ajut del 
programa Requalificació Professional (PREPARA) i preferentment més grans de 45 
anys en el marc de la convocatòria per a l'any 2017 (l’Ordre TSF/2162/2017 d’1 
de setembre) mitjançant el projecte comarcal que promou el Consell Comarcal del 
Maresme. A aquest efecte, els municipis interessats a participar en el projecte del 
Consell Comarcal del Maresme, en els projectes inclosos en la línia PANP 6, han 
estat els següents: 
 

PROJECTES MUNICIPIS/CCM PARTICIPANTS 

1. Treballs d’auxiliar 
administratiu/va 

3 3 

2. Treballs d’aux adm. amb atenció al 
públic 

1 1 

3. Treballs de neteja 3 3 
4. Treballs d’horticultura i jardineria 2 2 
5. Treballs de construcció  4 4 

6. Treballs de pintura i empaperament 5 5 

 
En el serveis inclosos en la línia PANP 12, han estat els següents:  
 

PROJECTES MUNICIPIS/CCM PARTICIPANTS 

1 Treballs d’aux adm. amb atenció al públic 12 12 
2. Treballs d’horticultura i jardineria 1 1 

 
Cinquè.-, El Consell Comarcal del Maresme, ha aprovat mitjançant el Decret 
2017/413 de 4 de desembre de 2017 l’acceptació de la subvenció atorgada 
en el marc de la RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen el present document, 
que es regirà per les següents 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a 
desenvolupar els treballs dels projectes específics dels municipis que ho han 
sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme en el marc del Programa Treball i 
Formació.  
 
El Consell Comarcal del Maresme contractarà per una durada de 6 mesos a 
persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per 
desocupació o subsidi, ni de l’ajut del programa Requalificació Professional 
(PREPARA) i preferentment més grans de 45 anys, i/o contractarà per a una 
durada de 12 mesos a persones que compleixin els requisits anteriors i a més que 
prioritàriament siguin més grans de 55 anys i que no tinguin la cotització suficient 
per a què se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de 
jubilació. En ambdues opcions els contractats hauran de ser persones inscrites a 
l’oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupades en la data 
immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball, que 
mantenen aquesta situació fins a la data d’inici de la contractació laboral, i que 
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compleixen tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball 
en el moment de la seva signatura, previstos a la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF 296/2016 de 2 de novembre. En ambdues contractacions, es donarà 
preferència a les persones que tinguin reconegut oficialment el grau de 
discapacitat igual o superior al 33%. 
 
D’acord amb el que recull la Base 2, Punt a), de l’Annex 1 de l’Ordre 
TSF/296/2016 de 2 de novembre, aquests/es participants dependran funcional i 
orgànicament del Consell Comarcal del Maresme, i desenvoluparan els treballs 
específics del projecte als municipis participants en les línies PANP 6 I PANP 12. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal en el Ple de data 21 de novembre de 2017 ha 
aprovat els criteris que han de regir el procés de selecció per a la contractació de 
persones beneficiàries del programa Treball i Formació en el marc de l’Ordre TSF 
296/2016, de 2 de novembre i en el punt 5 de la Resolució TSF 2162/2017, d’1 
de setembre.   
 
La selecció de les persones participants es farà conjuntament entre el Consell 
Comarcal del Maresme i el personal tècnic dels municipis sol·licitants, i amb la 
col·laboració de les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC d’ara en endavant) del territori, que seran les encarregades de fer la 
derivació de les persones que compleixin els requisits de l’Ordre TSF 296/2016, 
de 2 de novembre i en el punt 5 de la Resolució TSF 2162/2017, d’1 de setembre, 
i l’acceptació final de les contractacions proposades pel Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
El Consell Comarcal del Maresme, un cop realitzada la selecció, comunicarà a les 
Oficines de Treball del SOC les persones seleccionades, per a la comprovació de la 
seva inscripció com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). Un cop 
realitzada la comprovació, el Consell Comarcal incorporarà les persones 
seleccionades al programa i les contractarà d’acord amb els criteris establerts a 
l’Ordre i la Resolució anteriorment descrites que regulen el programa. 
 
En el cas que una persona participant, de manera voluntària, abandoni el 
Programa, el Consell Comarcal del Maresme valorarà l’oportunitat i/o la 
conveniència de la seva substitució en funció de l’estat de desenvolupament del 
projecte i dels requisits a complir per part de la possible persona a contractar.  
 
La substitució d’un o d’una participant del projecte conveniat s’ha de realitzar 
amb una persona candidata suplent seguint el mateix procediment que el que 
s’ha realitzat per fer la selecció inicial, i seguint la llista definitiva esdevinguda 
pels resultats del procés selectiu. Així mateix, s’haurà de lliurar a l’Oficina de 
Treball l’escrit de renúncia voluntària de la persona que abandona i l’informe 
motivat del responsable municipal del projecte pel qual conclou l’oportunitat i/o 
conveniència de la substitució. 
 
TERCERA.- El Consell Comarcal del Maresme coordinarà, gestionarà i supervisarà 
les accions formatives transversal i/o professionalitzadores i d’experiència laboral, 
de caràcter obligatori, adreçada als treballadors/es assignats als serveis prestats, 
la qual serà impartida pel centre o l’empresa assignada pel Consell Comarcal del 
Maresme o bé per un centre acreditat i homologat pel SOC en el cas de formació 
pertinent a un certificat de professionalitat.  
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La formació vinculada a un certificat de professionalitat estarà relacionada amb el 
treball que el treballador/a desenvoluparà segons el treballs detallats en el 
projecte específic. En aquest cas, la formació tindrà una durada mínima de 80 
hores i màxima de 200 hores. En el cas de la formació tranversal, aquesta podrà 
estar relacionada directament relacionada amb el treball que el treballador/a 
desenvoluparà segons el treballs detallats en el projecte específic o bé amb el seu 
itinerari ocupacional. 
 
Les accions formatives comptaran com a temps de treball efectiu dins de la 
jornada del contracte de treball i són obligatòries per part de la persona 
treballadora assignada al projecte a executar. En cas d’absència a la mateixa, el 
participant haurà d’aportar obligatòriament un document justificatiu que indiqui el 
motiu de la no assistència.  
 
QUARTA.- El Consell Comarcal del Maresme disposarà d’una assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil que abastarà tot el període del programa. A més 
a més, durant el termini d’execució de les accions formatives, el Consell Comarcal 
contractarà una assegurança d’accidents específica, segons marquen les bases 
del programa. 
 
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Maresme té previst iniciar els contractes de 
6 i/o 12 mesos del Programa de Treball i Formació en els terminis que indica la 
Resolució TSF2162/2017, és a dir, abans del 29 de desembre de 2017 i com  a 
màxim el 31 de gener de 2018; essent que el termini d’execució de les accions 
serà com a màxim el 30 de juliol de 2018 en el cas dels contractes de PANP 6, i 
com a màxim el 31 de gener de 2019 en el cas de contractes de PANP 12. 
 
SISENA.- El Consell Comarcal del Maresme és l’entitat responsable de realitzar la 
sol·licitud, la justificació econòmica i tècnica, així com de les diferents actuacions 
davant del SOC. Per a la justificació del programa, es disposarà de dos mesos des 
de la finalització de cada línia, segons si el temps de contractació és de 6 o 12 
mesos, per a justificar la correcta realització de les actuacions i les despeses 
generades. Conseqüentment els municipis participants hauran de facilitar els 
indicadors que se sol·licitin durant l’execució dels treballs del projecte específic, 
així com les dades que se sol·licitin per la justificació del programa. 
Complementàriament, els municipis participants hauran de col·laborar amb el 
Consell Comarcal del Maresme a l’hora de generar els informes de seguiment 
obligatoris durant l’experiència laboral dels participants.  
 
SETENA.- Les despeses que s’originin per a la gestió del programa de Treball i 
Formació estaran dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal del 
Maresme per a l’any 2017 i 2018. 
 
VUITENA.- Els municipis signataris del present conveni s’obliguen a: 
 
EN TERMES ECONÒMICS 
El present conveni estableix dos conceptes econòmics enmarcats en l’Annex 1 i 
l’Annex 2. 
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L’annex 1:  
 
Fer pagament en forma de bestreta del 25% del cost total del projecte segons els 
tipus de mòduls econòmics definits a l’Ordre del Programa i segons els projectes 
específics sol·licitats per cada municipi.  
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació de la bestreta un cop signat 
el conveni i abans de l’inici del projecte. Cal fer efectiu el seu pagament en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de 
la corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
Aquesta bestreta serà retornada al municipi un cop el SOC faci el tancament de 
l’expedient i el Consell Comarcal del Maresme hagi rebut la corresponent 
liquidació final de la subvenció per part del SOC.  
 
El conveni es veurà extingit un cop el Consell Comarcal hagi retornat la bestreta 
als municipis participants. 
 
Els imports de les bestretes seran segons la taula següent: 
 

 
IMPORT SUBVENCIÓ PER 

PARTICIPANT  
25% 

BESTRETA  
Mòdul 6 mesos   9.380,00€ 2.345,00€ 
Mòdul 12 mesos 18.760,00€     4.690,00€ 

 
L’annex 2: 
 
a) Assumir el pagament de la DESPESA GENERAL DE GESTIÓ per a cada projecte 

específic del municipi en forma de liquidació al final del programa. El Consell 
Comarcal del  Maresme emetrà la corresponent liquidació de l’Annex 2 als 
municipis que cal fer efectiu en el termini màxim de dos mesos de la data de 
finalització del participant, i d’acord amb la taula següent: 

 

 
DESPESA GENERAL DE GESTIÓ  

PER PARTICIPANT 
Mòdul 6 mesos 1.370,23 € 
Mòdul 12 

mesos 2.546,46 € 

 
b) Despeses addicionals a contemplar en l’annex 2: 

 
    Es podran contemplar ALTRES DESPESES a càrrec del municipi quan aquestes 

NO siguin ACCEPTADES pel SOC en la justificació econòmica del Programa i/o 
en POSSIBLES MINORACIONS POSTERIORS, en relació a la subvenció atorgada 
al Consell Comarcal del Maresme. 

 
EN TERMES DE GESTIÓ TÈCNICA: 
 
c) Vetllar per a què la realització dels projectes específics, treballs a 

desenvolupar, contingut, metodologia i temporalització del programa s’adeqüin 
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a la normativa que regula la realització d’aquests projectes i a la seva 
contractació. 

d) Participar en el procés de selecció de les persones que hagin de treballar als 
seus municipis, d’acord amb els termes de la clàusula segona del present 
conveni. 

e) Participar en la redacció dels informes de seguiment de les persones 
participants en el Programa i que execuqten el projecte específic en el seu 
municipi. 

f) Participar en l’obtenció d’indicadors sol·licitats pel Programa. 
g) Redactar la memòria de justificació final del projecte, en el termini que 

estableixi el Consell Comarcal del Maresme. 
h) Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Maresme per assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball i 
Formació de persones aturades.  

i) Seguir els protocols marcats pel Consell Comarcal en cas d’accident laboral 
dels participants al seu municipi. 

j) Trametre al Consell Comarcal els justificants d’absències laborals, així com les 
baixes laborals en el termini legal establerti segons el protocol marcat pel 
consell comarcal. 

k) Trametre al Consell Comarcal les sol·licituds de vacances, assumptes propis i 
permisos remunerats abans de la seva realització, segons els models facilitats 
pel Consell Comarcal del Maresme i segons el protocol marcat pel Consell 
Comarcal. 

l) Informar de l’ horari laboral dels participants al projecte. Aquest horari laboral 
no pot mai incloure hores extres, hores de caps de setmana ni de substitució 
de personal d’estructura. 

m) Facilitar al Consell Comarcal el consentiment signat dels participants al seu 
municipi a l’autorització d’us d’imatges i publicació de dades de caràcter 
personal. 

n) Iniciar el tràmit d’implementació als participants en el programa de les 
mesures del Pla d’Igualtat d’oportunitats i no discriminació del Consell 
Comarcal del Maresme. Així mateix iniciar també les mesures de les accions de 
desenvolupament sostenible. 
 

NOVENA.- En matèria de prevenció de riscos laborals, els municipis participants 
hauran de complir amb tot allò que marca la normativa en prevenció de riscos 
laborals, i molt especialment en allò que s’estipula al Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials BOE nº 27 31/01/2004 capítols III, IV i V. 
 
Els municipis, en tant que “titulars/propietaris” del centre de treball, hauran de 
complir amb el deure de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme en 
l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals per garantir la 
seguretat i salut dels seus treballadors/es, en els termes següents: 
 
- Informaran al Consell Comarcal del Maresme sobre els riscos propis del centre 

de treball que puguin afectar a les activitats per ells desenvolupades, les 
MESURES referides a la PREVENCIÓ D’AQUESTS RISCOS I LES MESURES 
D’EMERGÈNCIA que s’hagin d’aplicar. Aquesta informació haurà de ser suficient 
i haurà de proporcionar-se ABANS DE L’INICI DE LES ACTIVITATS i quan es 
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produeixi un canvi en els riscos propis del centre que siguin rellevants a 
efectes preventius.  

- Proporcionaran les instruccions per a la prevenció dels riscos existents en el 
centre de treball que pugui afectar als treballadors/es del programa 
ocupacional i també indicarà les mesures que s’haurien d’aplicar quan es 
produeixi una situació d’emergència. Aquestes instruccions hauran de ser 
suficients i adequades als riscos existents en el centre de treball. En la mesura 
del possible, aquestes instruccions s’haurien de proporcionar abans de l’inici de 
les activitats i quan es produeixi un canvi en els riscos existents. En aquest 
sentit, el Consell Comarcal ha elaborat un protocol d’actuacions i una 
documentació específica a omplir  per part del municipi i retornar al Consell 
Comarcal. 

- Proporcionaran a les persones assignades al seu servei la roba de treball i els 
Equips de Protecció Individual (EPI) que siguin necessaris en funció de les 
tasques i els riscos associats a cada lloc de treball dels participants. Aquest 
cost l’assumirà directament cada municipi. 

- Designaran una/es persona/es amb la qual el Consell Comarcal del Maresme es 
relacionarà per tal de coordinar totes les accions preventives necessàries. 

- Facilitaran en tot moment la informació necessària que requereixi el Consell 
Comarcal per tal de garantir la protecció dels treballadors/es que operin al seu 
municipis especialment quan hi hagin factors de risc que suposin un perill 
imminent per la salut dels treballadors/es del programa.  

- Facilitaran i acompanyaran a la/es persona/es responsables, que designi el 
Consell Comarcal, en les possibles “visites in situ” que es portin a terme al 
territori per tal de garantir que s’estiguin implantant correctament les mesures 
preventives. 

 
DESENA.- En el cas que algun municipi, inicialment interessat en el projecte, no 
signés el present conveni, el Consell Comarcal del Maresme posarà a disposició de 
la resta de municipis el nombre de projectes específics afectats. En cas de no 
haver-hi cap interessat, el Consell Comarcal renunciarà als mateixos. 
 
ONZENA.- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni 
hauran de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa 
reguladora del SOC, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del 
Fons Social Europeu; i en concret a la Base 24 de l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de 
novembre. 
 
DOTZENA.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb 
el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de 
que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa 
manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius 
que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes 
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa concordant. 
 
Així mateix, s'obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal 
de les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present 
conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització d'aquest 
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conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
TRETZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva 
interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà 
d’aplicació l’ORDRE TSF/296/2016 de 2 de novembre i la RESOLUCIÓ 
TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
CATORZENA.- Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i 
control del present conveni, que ha d’estar 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, essent els encarregats de portar a 
terme els convenis específics. 
Aquest mecanisme té com a funció: 

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació 
d’aquest conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible 
modificació, si escau. 

2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
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. 
 
QUINZENA.- Les modificacions del present conveni tindran caràcter excepcional i 
requeriran sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels President de 
qualsevol de les dues entitats signants del present conveni. 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per part del 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a 
annex del conveni, formant part integrant del mateix 
 
SETZENA.- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de durada del 
Programa Treball i Formació ORDRE TSF/296/2016 de 2 de novembre i 
RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre i es veurà extingit un cop el Consell 
Comarcal hagi retornat la bestreta als municipis participants. 
 
DISSETENA.- L’ incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol 
altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es 
consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  

 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 Per mutu acord de les parts signatàries. 

 
DIVUITENA.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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 Per expiració de la vigència del conveni. 
 Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

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

 
DINOVENA.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució 
del present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries 
i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, 
seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present 
conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a 
l’encapçalament. 
 
ANNEX 1:  
 
IMPORT CORRESPONENT AL 25% DE BESTRETA DEL COST 
SUNVENCIONAT SEGONS ES TRACTI D’UN MÒDUL ECONÒMIC LÍNIA PANP 
DE 6 MESOS  O LÍNIA PANP 12 DE 12 MESOS DE PROJECTE  
 
El municipi de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat de 4.690,00 € en concepte de 25% DE BESTRETA segons el cost total 
subvencionat per mòdul econòmic del projecte sol·licitat pel municipi, l’import es 
determinarà segons la clàusula vuitena de l’annex 1 de bestretes del present 
conveni.  
 
Aquesta bestreta serà retornada al municipi un cop el SOC faci el tancament de 
l’expedient i el Consell Comarcal del Maresme hagi rebut la corresponent 
liquidació final de la subvenció per part del SOC.  
 

ANNEX 1 

 
NÚM. 

PARTICIPANTS 
IMPORT 

SUBVENCIONAT  25% BESTRETA 

MÒDUL 6 MESOS    9.380,00€  

MÒDUL 12 MESOS  18.760,00€ 4.690,00€ 

TOTAL 4.690,00€ 

 
Import per abonar Annex 1:    4.690,00 € 
 
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació de la bestreta un cop signat 
el conveni i abans de l’inici del projecte. Cal fer efectiu el seu pagament en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de 
la corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
 
ANNEX 2:  
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IMPORT DE LA DESPESA GENERAL DE GESTIÓ PER A CADA PROJECTE I  
PARTICIPANT SEGONS ES TRACTI D’UN MÒDUL ECONÒMIC LÍNIA PANP 
DE 6 MESOS  O LÍNIA PANP DE 12 MESOS DE PROJECTE 
 
El municipi de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat 2.546,46 € en concepte de DESPESA GENERAL DE GESTIÓ per a cada 
projecte i participant sol·licitat al municipi en forma de liquidació. L’import es 
determinarà segons la clàusula vuitena de l’annex 2 de despesa general de gestió 
del present conveni. 
 

ANNEX 2 

 NOMBRE PARTICIPANTS DESPESES GENERALS DE 
GESTIÓ  

MÒDUL  6 MESOS  1,370,23€  

MODUL 12 
MESOS 

 2.546,46€  

TOTAL 2.546,46 € 

 
Import per abonar Annex 2:   2.546,46 € 
 
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació del projecte de 6 mesos 
durant el mes de juny de 2018 i dels projectes de 12 mesos durant el mes 
d’octubre de 2018. En ambdós casos cal fer efectiu el seu pagament en el termini 
màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de la 
corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
 
10.5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, QUE REGULA 
ELS COMPROMISOS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DE L’ORDRE 
TSF/296/2016, DE 2 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ I LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D'1 
DE SETEMBRE, PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 
2017 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA DONA 12 
 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE TSF/296/2016 
de 2 de novembre, per la qual s’aproven d’una banda les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, LÍNIA A adreçada 
a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per 
desocupació i preferentment més grans de 45 anys, i d’altra la RESOLUCIÓ 
TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, on 
s’especifiquen els requisits concrets pel 2017, en la LÍNIA DONA 12 adreçada a 
dones en situació d’atur que es trobin en una de les situacions següents: dones 
víctimes de violència de gènere o dones en situació d'atur de molt llarga durada 
no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa 
de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys, 
especialment les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la 
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pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació i a més tindran 
caràcter preferent les que es trobin en una d'aquestes situacions: Dones amb 
càrregues familiars, persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de 
percepció de la prestació de la renda mínima d'inserció, persones que tinguin 
reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ha 
concentrat en el Consell Comarcal del Maresme la gestió del programa i la 
derivació de la prestació dels projectes específics als municipis del Maresme 
interessats en el programa, que per aquesta convocatòria són els municipis 
següents: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrils, Canet de Mar, Palafolls, Sant 
Andreu de Llavaneres i Vilassar de mar. 
 
Atès que les actuacions a desenvolupar en el marc del programa Treball i 
Formació són les següents: 
 
a. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL: facilitar la pràctica laboral de les 

persones participants en el programa mitjançant el desenvolupament de 
treballs complementaris temporals amb caràcter públic i interès social.  

    La direcció, seguiment i supervisió de la persona que presta els seus serveis 
al municipi és a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció. NO PODEN 
TENIR CARÀCTER ESTRUCTURAL i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès públic i social que persegueix el projecte. L’objecte de la subvenció 
és afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones 
beneficiàries del programa. Els contractes d’experiència laboral han de tenir 
una durada de 12 mesos per a la LÍNIA PRMI 12, a jornada completa de 37 
hores i mitja setmanals, de DILLUNS A DIVENDRES, i s’han de formalitzar 
d’acord amb el grup de cotització i CCAE establerts a la resolució 
d’atorgament, fins a un import màxim de 1.000,00 euros bruts mensuals més 
l’import corresponent a les pagues extres corresponents segons la durada del 
contracte.  

    Aquest import correspon al salari base, les pagues extraordinàries 
corresponents i les despeses de cotització empresarial que corresponguin, 
segons l’adhesió a la pròrroga per a l’any 2017 de l’Acord Retributiu relatiu a 
la contractació de persones en el marc del programa Treball i Formació 2017-
18, aprovada al Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat el 26 de 
setembre de 2017. 

    El Consell Comarcal i el municipi signant col·laboraran en l’avaluació i 
protocol dels riscos específics dels llocs de treball de cada participant i també 
indicaran els plans d’emergència previstos.  

b. ACCIONS FORMATIVES: cost subvencionable per a totes les activitats 
formatives professionalitzadores o de formació transversal de les persones 
participants en les accions d’experiència laboral. Aquesta acció és obligatòria i 
es realitzarà dins l’horari laboral i estarà relacionada preferentment amb el 
treball que desenvolupa i els mòduls formatius s’han d’ajustar a formació per 
tal d’obtenir, si s’escau, el certificat de professionalitat, impartits per un 
centre acreditat i homologat pel SOC. La formació tindrà una durada mínima 
de 80 hores i màxima de 200 hores en el cas que la formació sigui de 
certificat de professionalitat i una durada mínima de 20 hores i màxima de 30 
hores en el cas de formació transversal. 

c. ACCIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT TÈCNIC: el Consell Comarcal del 
Maresme serà l’ens encarregat de la coordinació i el suport tècnic de tots 
projectes als municipis, així com de la gestió i supervisió de totes les fases 
del programa. 
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Atès que la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, en l’Article 2, punt a) 
limita com a entitats beneficiàries dels ajuts: 
 
“Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles, per a totes les línies de subvencions previstes a l’article 1.1 
d’aquesta resolució”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha expressat la voluntat de participar en 
el Programa Treball i Formació LÍNIA DONA 12 adreçada a dones en situació 
d’atur que es trobin en una de les situacions següents: dones víctimes de 
violència de gènere o dones en situació d'atur de molt llarga durada no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de 
Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys, 
especialment les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la 
pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació i a més tindran 
caràcter preferent les que es trobin en una d'aquestes situacions: Dones amb 
càrregues familiars, persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de 
percepció de la prestació de la renda mínima d'inserció, persones que tinguin 
reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el marc 
de la convocatòria per a l'any 2017 (l’Ordre TSF/2162/2017 d’1 de setembre) 
mitjançant el projecte comarcal que promou el Consell Comarcal del Maresme. A 
aquest efecte, els municipis interessats a participar en el projecte del Consell 
Comarcal del Maresme, en els projectes inclosos en la línia DONA 12, han estat 
els següents: 
 

PROJECTES MUNICIPIS/CCM PARTICIPANTS 

1. Treballs d’auxiliars 
administratius/ves 

4 4 

2. Treballs de’auxiliar adm. amb 
atenció públic 

3 3 

3. Treballs de pintura i 
empaperament 

1 1 

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, ha aprovat mitjançant el Decret 
2017/413 de 4 de desembre de 2017 l’acceptació de la subvenció atorgada en el 
marc de la RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
Vista la memòria justificativa del conveni objecte d’aprovació per part de la Junta 
de Govern Local, emesa per la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, que consta com a 
annex a aquesta proposta. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal 
del Maresme, que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al programa treball i formació i la resolució 
TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2017 per a la concessió de subvencions per al programa de treball i formació. 
Línia dona 12 mesos. 
 
SEGON.- Instar al pagament de la quantitat de 4.690,00 € en concepte de 
bestreta del 25% del cost total, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 1 del 
conveni. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.546,46 €, tal i com es 
recull a l’Annex 2 del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 24100 
46500 del pressupost per a l’exercici 2018 (AD núm. 220180008611). 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, així com 
comunicar-los a Intervenció i a Tresoreria a tots els efectes. 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, QUE REGULA ELS COMPROMISOS 
A DESENVOLUPAR EN EL MARC DE L’ORDRE TSF/296/2016 DE 2 DE 
NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ, I LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D’1 DE SETEMBRE, PER LA 
QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2017 PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA TREBALL I  FORMACIÓ. 
LÍNIA  DONA 12. 
 
Mataró,  _____________________ de 2017 
 
REUNITS:  
 
D’una part, l’Il.lm. Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, en qualitat de President 
del Consell Comarcal del Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secreari acctal. 
d’aquesta entitat. 
 
D’altra part, el Sr/Sra. ___XXX_______ , en qualitat d’Alcalde/essa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en nom i representació de l’esmentada corporació 
local municipal, assistit per la senyora Clara Pérez González, secretària d’aquesta 
entitat. 
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ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Primer.- Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE 
TSF/296/2016 de 2 de novembre, per la qual s’aproven d’una banda les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, 
LÍNIA A adreçada a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o 
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys, i d’altra la 
RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació, on s’especifiquen els requisits concrets pel 2017, en la LÍNIA DONA 12 
adreçada a dones en situació d’atur que es trobin en una de les situacions 
següents: dones víctimes de violència de gènere o dones en situació d'atur de 
molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de 
l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més 
grans de 55 anys, especialment les que no tinguin la cotització suficient per a que 
se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació i a 
més tindran caràcter preferent les que es trobin en una d'aquestes situacions: 
Dones amb càrregues familiars, persones que estiguin en fase d'exhaurir el 
termini màxim de percepció de la prestació de la renda mínima d'inserció, 
persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%, ha concentrat en el Consell Comarcal del Maresme la gestió del 
programa i la derivació de la prestació dels projectes específics als municipis del 
Maresme interessats en el programa, que per aquesta convocatòria són els 
municipis següents: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrils, Canet de Mar, 
Palafolls, Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de mar. 
 
Segon.- Les actuacions a desenvolupar en el marc del programa Treball i 
Formació són les següents: 
 
a. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL: facilitar la pràctica laboral de les 

persones participants en el programa mitjançant el desenvolupament de 
treballs complementaris temporals amb caràcter públic i interès social.  

    La direcció, seguiment i supervisió de la persona que presta els seus serveis 
al municipi és a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció. NO PODEN 
TENIR CARÀCTER ESTRUCTURAL i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès públic i social que persegueix el projecte. L’objecte de la subvenció 
és afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones 
beneficiàries del programa. Els contractes d’experiència laboral han de tenir 
una durada de 12 mesos per a la LíNIA PRMI 12, a jornada completa de 37 
hores i mitja setmanals, de DILLUNS A DIVENDRES, i s’han de formalitzar 
d’acord amb el grup de cotització i CCAE establerts a la resolució 
d’atorgament, fins a un import màxim de 1.000,00 euros bruts mensuals més 
l’import corresponent a les pagues extres corresponents segons la durada del 
contracte.  

    Aquest import correspon al salari base, les pagues extraordinàries 
corresponents i les despeses de cotització empresarial que corresponguin, 
segons l’adhesió a la pròrroga per a l’any 2017 de l’Acord Retributiu relatiu a 
la contractació de persones en el marc del programa Treball i Formació 2017-
18, aprovada al Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat el 26 de 
setembre de 2017. 
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    El Consell Comarcal i el municipi signant col·laboraran en l’avaluació i 
protocol dels riscos específics dels llocs de treball de cada participant i també 
indicaran els plans d’emergencia previstos.  

b. ACCIONS FORMATIVES: cost subvencionable per a totes les activitats 
formatives professionalitzadores o de formació transversal de les persones 
participants en les accions d’experiència laboral. Aquesta acció és obligatòria i 
es realitzarà dins l’horari laboral i estarà relacionada preferentment amb el 
treball que desenvolupa i els mòduls formatius s’han d’ajustar a formació per 
tal d’obtenir, si s’escau, el certificat de professionalitat, impartits per un 
centre acreditat i homologat pel SOC. La formació tindrà una durada mínima 
de 80 hores i màxima de 200 hores en el cas que la formació sigui de 
certificat de professionalitat i una durada mínima de 20 hores i màxima de 30 
hores en el cas de formació transversal. 

c. ACCIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT TÈCNIC: el Consell Comarcal del 
Maresme serà l’ens encarregat de la coordinació i el suport tècnic de tots 
projectes als municipis, axí com de la gestió i supervisió de totes les fases del 
programa. 

 
Tercer.- La Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, en l’Article 2, punt a) 
limita com a entitats beneficiàries dels ajuts: 
 
“Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles, per a totes les línies de subvencions previstes a l’article 1.1 
d’aquesta resolució”. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord adoptat per part de 
l’òrgan competent municipal i formulat a aquests efectes al Consell Comarcal del 
Maresme, ha expressat la voluntat de participar en el Programa Treball i Formació 
LÍNIA DONA 12 adreçada a dones en situació d’atur que es trobin en una de les 
situacions següents: dones víctimes de violència de gènere o dones en situació 
d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o 
subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), 
preferentment més grans de 55 anys, especialment les que no tinguin la 
cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a 
l'edat ordinària de jubilació i a més tindran caràcter preferent les que es trobin en 
una d'aquestes situacions: Dones amb càrregues familiars, persones que estiguin 
en fase d'exhaurir el termini màxim de percepció de la prestació de la renda 
mínima d'inserció, persones que tinguin reconegut oficialment un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%, en el marc de la convocatòria per a l'any 
2017 (l’Ordre TSF/2162/2017 d’1 de setembre) mitjançant el projecte comarcal 
que promou el Consell Comarcal del Maresme. A aquest efecte, els municipis 
interessats a participar en el projecte del Consell Comarcal del Maresme, en els 
projectes inclosos en la línia DONA 12, han estat els següents: 
 

PROJECTES MUNICIPIS/CCM PARTICIPANTS 

1. Treballs d’auxiliars 
administratius/ves 

4 4 

2. Treballs de’auxiliar adm. amb 
atenció públic 

3 3 
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3. Treballs de pintura i 
empaperament 

1 1 

 
Cinquè.-, El Consell Comarcal del Maresme, ha aprovat mitjançant el Decret 
2017/413 de 4 de desembre de 2017 l’acceptació de la subvenció atorgada en el 
marc de la RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen el present document, 
que es regirà per les següents 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a 
desenvolupar els treballs dels projectes específics dels municipis que ho han 
sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme en el marc del Programa Treball i 
Formació.  
 
El Consell Comarcal del Maresme contractarà per una durada de 12 mesos a 
dones en situació d’atur que es trobin en una de les situacions següents: dones 
víctimes de violència de gènere o dones en situació d'atur de molt llarga durada 
no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa 
de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys, 
especialment les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la 
pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació i a més tindran 
caràcter preferent les que es trobin en una d'aquestes situacions: Dones amb 
càrregues familiars, persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de 
percepció de la prestació de la renda mínima d'inserció, persones que tinguin 
reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Les 
contractades hauran de ser dones inscrites a l’oficina de Treball com a 
demandants d’ocupació no ocupades en la data immediatament anterior a la 
presentació de la corresponent oferta de treball, que mantenen aquesta situació 
fins a la data d’inici de la contractació laboral, i que compleixen tots els requisits 
legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva 
signatura, previstos a la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF 296/2016 de 2 de 
novembre.  
 
D’acord amb el que recull la Base 2, Punt a), de l’Annex 1 de l’Ordre 
TSF/296/2016 de 2 de novembre, aquests/es participants dependran funcional i 
orgànicament del Consell Comarcal del Maresme, i desenvoluparan els treballs 
específics del projecte als municipis participants en les línia PRMI 12. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal en el Ple de data 21 de novembre de 2017 ha 
aprovat els criteris que han de regir el procés de selecció per a la contractació de 
persones beneficiàries del programa Treball i Formació en el marc de l’Ordre TSF 
296/2016, de 2 de novembre i en el punt 5 de la Resolució TSF 2162/2017, d’1 
de setembre.   
 
La selecció de les dones participants es farà conjuntament entre el Consell 
Comarcal del Maresme i el personal tècnic dels municipis sol·licitants, i amb la 
col·laboració de les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC d’ara en endavant) del territori, que seran les encarregades de fer la 
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derivació de les persones que compleixin els requisits de l’Ordre TSF 296/2016, 
de 2 de novembre i en el punt 5 de la Resolució TSF 2162/2017, d’1 de setembre, 
i l’acceptació final de les contractacions proposades pel Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
El Consell Comarcal del Maresme, un cop realitzada la selecció, comunicarà a les 
Oficines de Treball del SOC les dones seleccionades, per a la comprovació de la 
seva inscripció com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). Un cop 
realitzada la comprovació, el Consell Comarcal incorporarà les dones 
seleccionades al programa i les contractarà d’acord amb els criteris establerts a 
l’Ordre i la Resolució anteriorment descrites que regulen el programa. 
 
En el cas que una dona participant, de manera voluntària, abandoni el Programa, 
el Consell Comarcal del Maresme valorarà l’oportunitat i/o la conveniència de la 
seva substitució en funció de l’estat de desenvolupament del projecte i dels 
requisits a complir per part de la possible dona a contractar.  
 
La substitució d’una participant del projecte conveniat s’ha de realitzar amb una 
dona candidata suplent seguint el mateix procediment que el que s’ha realitzat 
per fer la selecció inicial, i seguint la llista definitiva esdevinguda pels resultats del 
procés selectiu. Així mateix, s’haurà de lliurar a l’Oficina de Treball l’escrit de 
renúncia voluntària de la dona que abandona i l’informe motivat del responsable 
municipal del projecte pel qual conclou l’oportunitat i/o conveniència de la 
substitució. 
 
TERCERA.- El Consell Comarcal del Maresme coordinarà, gestionarà i supervisarà 
les accions formatives transversal i/o professionalitzadores i d’experiència laboral, 
de caràcter obligatori, adreçada a les treballadorses assignades als serveis 
prestats, la qual serà impartida pel centre o l’empresa assignada pel Consell 
Comarcal del Maresme o bé per un centre acreditat i homologat pel SOC en el cas 
de formació pertinent a un certificat de professionalitat.  
 
La formació vinculada a un certificat de professionalitat estarà relacionada amb el 
treball que la treballadora desenvoluparà segons el treballs detallats en el 
projecte específic. En aquest cas, la formació tindrà una durada mínima de 80 
hores i màxima de 200 hores. En el cas de la formació tranversal, aquesta podrà 
estar relacionada directament relacionada amb el treball que el treballador/a 
desenvoluparà segons el treballs detallats en el projecte específic o bé amb el seu 
itinerari ocupacional. 
 
Les accions formatives comptaran com a temps de treball efectiu dins de la 
jornada del contracte de treball i són obligatòries per part de la dona treballadora 
assignada al projecte a executar. En cas d’absència a la mateixa, la participant 
haurà d’aportar obligatòriament un document justificatiu que indiqui el motiu de 
la no assistència.  
 
QUARTA.- El Consell Comarcal del Maresme disposarà d’una assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil que abastarà tot el període del programa. A més 
a més, durant el termini d’execució de les accions formatives, el Consell Comarcal 
contractarà una assegurança d’accidents específica, segons marquen les bases 
del programa. 
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CINQUENA.- El Consell Comarcal del Maresme té previst iniciar els contractes de 
12 mesos del Programa de Treball i Formació en els terminis que indica la 
Resolució TSF2162/2017, és a dir, abans del 29 de desembre de 2017 i com  a 
màxim el 31 de gener de 2018; essent que el termini d’execució de les accions 
serà com a màxim el 31 de gener de 2019. 
 
SISENA.- El Consell Comarcal del Maresme és l’entitat responsable de realitzar la 
sol·licitud, la justificació econòmica i tècnica, així com de les diferents actuacions 
davant del SOC. Per a la justificació del programa, es disposarà de dos mesos des 
de la finalització del darrer projecte executat de la línia, per a justificar la correcta 
realització de les actuacions i les despeses generades. Conseqüentment els 
municipis participants hauran de facilitar els indicadors que se sol·licitin durant 
l’execució dels treballs del projecte específic, així com les dades que se sol·licitin 
per la justificació del programa. Complementàriament, els municipis participants 
hauran de col·laborar amb el Consell Comarcal del Maresme a l’hora de generar 
els informes de seguiment obligatoris durant l’experiència laboral dels 
participants.  
 
SETENA.- Les despeses que s’originin per a la gestió del programa de Treball i 
Formació estaran dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal del 
Maresme per a l’any 2017 i 2018. 
 
VUITENA.- Els municipis signataris del present conveni s’obliguen a: 
 
EN TERMES ECONÒMICS 
El present conveni estableix dos conceptes econòmics enmarcats en l’Annex 1 i 
l’Annex 2. 
 
L’ANNEX 1:  
 
Fer pagament en forma de bestreta del 25% del cost total del projecte segons els 
tipus de mòduls econòmics definits a l’Ordre del Programa i segons els projectes 
específics sol·licitats per cada municipi.  
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació de la bestreta un cop signat 
el conveni i abans de l’inici del projecte. Cal fer efectiu el seu pagament en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de 
la corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
 
Aquesta bestreta serà retornada al municipi un cop el SOC faci el tancament de 
l’expedient i el Consell Comarcal del Maresme hagi rebut la corresponent 
liquidació final de la subvenció per part del SOC.  
 
El conveni es veurà extingit un cop el Consell Comarcal hagi retornat la bestreta 
als municipis participants. 
 
Els imports de les bestretes seran segons la taula següent: 
 

 
IMPORT SUBVENCIÓ PER 

PARTICIPANT  
25% 

BESTRETA  
Mòdul 12 mesos 18.760,00€       4.690,00€ 
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L’ANNEX 2: 
 

a) Assumir el pagament de la DESPESA GENERAL DE GESTIÓ per a cada projecte 
específic del municipi en forma de liquidació al final del programa. El Consell 
Comarcal del  Maresme emetrà la corresponent liquidació de l’Annex 2 als 
municipis que cal fer efectiu en el termini màxim de dos mesos de la data de 
finalització del participant, i d’acord amb la taula següent: 

 

 
DESPESA GENERAL DE GESTIÓ  

PER PARTICIPANT 
Mòdul 12 mesos 2.546,46 € 

 
b) Despeses addicionals a contemplar en l’annex 2: 

 
    Es podran contemplar ALTRES DESPESES a càrrec del municipi quan aquestes 

NO siguin ACCEPTADES pel SOC en la justificació econòmica del Programa i/o 
en POSSIBLES MINORACIONS POSTERIORS, en relació a la subvenció atorgada 
al Consell Comarcal del Maresme. 

 
EN TERMES DE GESTIÓ TÈCNICA: 
 
c) Vetllar per a què la realització dels projectes específics, treballs a 

desenvolupar, contingut, metodologia i temporalització del programa s’adeqüin 
a la normativa que regula la realització d’aquests projectes i a la seva 
contractació. 

d) Participar en el procés de selecció de les persones que hagin de treballar als 
seus municipis, d’acord amb els termes de la clàusula segona del present 
conveni. 

e) Participar en la redacció dels informes de seguiment de les persones 
participants en el Programa i que execuqten el projecte específic en el seu 
municipi. 

f) Participar en l’obtenció d’indicadors sol·licitats pel Programa. 
g) Redactar la memòria de justificació final del projecte, en el termini que 

estableixi el Consell Comarcal del Maresme. 
h) Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Maresme per assolir els 

objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball i 
Formació de persones aturades.  

i) Seguir els protocols marcats pel Consell Comarcal en cas d’accident laboral 
dels participants al seu municipi. 

j) Trametre al Consell Comarcal els justificants d’absències laborals, així com les 
baixes laborals en el termini legal establerti segons el protocol marcat pel 
consell comarcal. 

k) Trametre al Consell Comarcal les sol·licituds de vacances, assumptes propis i 
permisos remunerats abans de la seva realització, segons els models facilitats 
pel Consell Comarcal del Maresme i segons el protocol marcat pel Consell 
Comarcal. 

l) Informar de l’ horari laboral dels participants al projecte. Aquest horari laboral 
no pot mai incloure hores extres, hores de caps de setmana ni de substitució 
de personal d’estructura. 
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m) Facilitar al Consell Comarcal el consentiment signat dels participants al seu 
municipi a l’autorització d’us d’imatges i publicació de dades de caràcter 
personal. 

n) Iniciar el tràmit d’implementació als participants en el programa de les 
mesures del Pla d’Igualtat d’oportunitats i no discriminació del Consell 
Comarcal del Maresme. Així mateix iniciar també les mesures de les accions de 
desenvolupament sostenible. 
 

NOVENA.- En matèria de prevenció de riscos laborals, els municipis participants 
hauran de complir amb tot allò que marca la normativa en prevenció de riscos 
laborals, i molt especialment en allò que s’estipula al Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials BOE nº 27 31/01/2004 capítols III, IV i V. 
 
Els municipis, en tant que “titulars/propietaris” del centre de treball, hauran de 
complir amb el deure de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme en 
l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals per garantir la 
seguretat i salut dels seus treballadors/es, en els termes següents: 
 
- Informaran al Consell Comarcal del Maresme sobre els riscos propis del centre 

de treball que puguin afectar a les activitats per ells desenvolupades, les 
MESURES referides a la PREVENCIÓ D’AQUESTS RISCOS I LES MESURES 
D’EMERGÈNCIA que s’hagin d’aplicar. Aquesta informació haurà de ser suficient 
i haurà de proporcionar-se ABANS DE L’INICI DE LES ACTIVITATS i quan es 
produeixi un canvi en els riscos propis del centre que siguin rellevants a 
efectes preventius.  

- Proporcionaran les instruccions per a la prevenció dels riscos existents en el 
centre de treball que pugui afectar als treballadors/es del programa 
ocupacional i també indicarà les mesures que s’haurien d’aplicar quan es 
produeixi una situació d’emergència. Aquestes instruccions hauran de ser 
suficients i adequades als riscos existents en el centre de treball. En la mesura 
del possible, aquestes instruccions s’haurien de proporcionar abans de l’inici de 
les activitats i quan es produeixi un canvi en els riscos existents. En aquest 
sentit, el Consell Comarcal ha elaborat un protocol d’actuacions i una 
documentació específica a omplir  per part del municipi i retornar al Consell 
Comarcal. 

- Proporcionaran a les persones assignades al seu servei la roba de treball i els 
Equips de Protecció Individual (EPI) que siguin necessaris en funció de les 
tasques i els riscos associats a cada lloc de treball dels participants. Aquest 
cost l’assumirà directament cada municipi. 

- Designaran una/es persona/es amb la qual el Consell Comarcal del Maresme es 
relacionarà per tal de coordinar totes les accions preventives necessàries. 

- Facilitaran en tot moment la informació necessària que requereixi el Consell 
Comarcal per tal de garantir la protecció dels treballadors/es que operin al seu 
municipis especialment quan hi hagin factors de risc que suposin un perill 
imminent per la salut dels treballadors/es del programa.  

- Facilitaran i acompanyaran a la/es persona/es responsables, que designi el 
Consell Comarcal, en les possibles “visites in situ” que es portin a terme al 
territori per tal de garantir que s’estiguin implantant correctament les mesures 
preventives. 
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DESENA.- En el cas que algun municipi, inicialment interessat en el projecte, no 
signés el present conveni, el Consell Comarcal del Maresme posarà a disposició de 
la resta de municipis el nombre de projectes específics afectats. En cas de no 
haver-hi cap interessat, el Consell Comarcal renunciarà als mateixos. 
 
ONZENA.- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni 
hauran de ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa 
reguladora del SOC, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del 
Fons Social Europeu; i en concret a la Base 24 de l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de 
novembre. 
 
DOTZENA.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb 
el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de 
que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa 
manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius 
que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes 
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa concordant. 
 
Així mateix, s'obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal 
de les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present 
conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització d'aquest 
conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
TRETZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva 
interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 
 
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà 
d’aplicació l’ORDRE TSF/296/2016 de 2 de novembre i la RESOLUCIÓ 
TSF2162/2017, d’1 de setembre. 
 
CATORZENA.- Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i 
control del present conveni, que ha d’estar 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, essent els encarregats de portar a 
terme els convenis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 

3. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació 
d’aquest conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible 
modificació, si escau. 

1. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
parts. La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, 
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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. 
 
QUINZENA.- Les modificacions del present conveni tindran caràcter excepcional i 
requeriran sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels President de 
qualsevol de les dues entitats signants del present conveni. 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per part del 
òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a 
annex del conveni, formant part integrant del mateix 
 
SETZENA.- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de durada del 
Programa Treball i Formació ORDRE TSF/296/2016 de 2 de novembre i 
RESOLUCIÓ TSF2162/2017, d’1 de setembre i es veurà extingit un cop el Consell 
Comarcal hagi retornat la bestreta als municipis participants. 
 
DISSETENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol 
altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es 
consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu.  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
 

 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 Per mutu acord de les parts signatàries. 

 
DIVUITENA.-  El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per expiració de la vigència del conveni. 
 Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

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

 
DINOVENA.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució 
del present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries 
i, en darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, 
seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present 
conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a 
l’encapçalament. 
 
ANNEX 1:  
 
IMPORT CORRESPONENT AL 25% DE BESTRETA DEL COST 
SUNVENCIONAT D’UN MÒDUL ECONÒMIC LÍNIA DONA  DE 12 MESOS DE 
PROJECTE  
 
El municipi de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat de 4.690,00 € en concepte de 25% DE BESTRETA segons el cost total 
subvencionat per mòdul econòmic del projecte sol·licitat pel municipi, l’import es 
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determinarà segons la clàusula vuitena de l’annex 1 de bestretes del present 
conveni.  
 
Aquesta bestreta serà retornada al municipi un cop el SOC faci el tancament de 
l’expedient i el Consell Comarcal del Maresme hagi rebut la corresponent 
liquidació final de la subvenció per part del SOC.  
 

ANNEX 1 

 
NÚM. 

PARTICIPANTS 
IMPORT 

SUBVENCIONAT  25% BESTRETA 

MÒDUL 6 MESOS    9.380,00€  

MÒDUL 12 MESOS  18.760,00€ 4.690,00 

TOTAL  

 
Import per abonar Annex 1:    4.690,00 € 
 
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació de la bestreta un cop signat 
el conveni i abans de l’inici del projecte. Cal fer efectiu el seu pagament en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de 
la corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
 
ANNEX 2:  
 
IMPORT DE LA DESPESA GENERAL DE GESTIÓ PER A CADA PROJECTE I  
PARTICIPANT D’UN MÒDUL ECONÒMIC LÍNIA DONA DE 12 MESOS DE 
PROJECTE 
 
El municipi de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat 2.546,46 € en concepte de DESPESA GENERAL DE GESTIÓ per a cada 
projecte i participant sol·licitat al municipi en forma de liquidació. L’import es 
determinarà segons la clàusula vuitena de l’annex 2 de despesa general de gestió 
del present conveni. 
 

ANNEX 2 

 
NOMBRE 

PARTICIPANTS DESPESES GENERALS DE GESTIÓ  

MÒDUL  6 
MESOS 

 1,370,23€  

MODUL 12 
MESOS 

 2.546,46€  

TOTAL 2.546,46 

 
Import per abonar Annex 2:   2.546,46 € 
 
 
El Consell Comarcal del Maresme emetrà la liquidació del projecte de 6 mesos 
durant el mes de juny de 2018 i dels projectes de 12 mesos durant el mes 
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d’octubre de 2018. En ambdós casos cal fer efectiu el seu pagament en el termini 
màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció per EACAT de la 
corresponent liquidació emesa per Consell Comarcal del Maresme.  
 
11.- 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 17:30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcalde accidental 
    
 


