
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 DE GENER DE 2013 

 
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: 19.30 hores 
Hora que acaba: 20.30 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
  

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal 
 

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

Local de data 17.01.13 
2) Aprovació serveis extraordinaris mes de gener 
3) Aprovació retorn garantia definitiva a TEYCO per les obres de 

subministrament i col·locació de la gespa del camp de futbol 
4) Aprovació devolució fiances de les obres del C/ Joan Oms, xx 
5) Aprovació devolució fiances de les obres del C/ Aragó, xx 
6) Aprovació conveni per al sosteniment del funcionament de centres de 

primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012 
7) Aprovació conveni cessió ús tallers 1 i 2 ubicats a Vil·la Flora a l’entitat 

associació Colla de Diables de Canet de Mar 
8) Relació de decrets des del dia 7 fins a l’11 de gener de 2013 
9) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 



 

 
 

ORDINÀRIA DE DATA 17.01.13 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 17 de gener de 2013 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.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE DESEMBRE DE 2012 AL 15 DE GENER DE 2013 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de desembre de 2012 al 15 de 
gener de 2013. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 
24 hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha cinc caporals, es fa 
necessari cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del 
cap de servei, qui assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques 
pròpies del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis 
policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris.  
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i 
convenient pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de 
serveis 
 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2013, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Remunerar fins a la quantitat de quatre mil sis-cents quaranta-quatre 
euros amb nou cèntims (4.644,09 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el  15 de  desembre de 2012 al 15 de gener de 2013, segons relació 
detallada que s’adjunta.  
 



 

 
 

SEGON.- Remunerar fins a la quantitat de  mil quatre-cents seixanta-vuit euros 
amb noranta cèntims (1.468,90 €) corresponent als serveis nocturns efectuats 
pel personal de la Policia  durant  el mes de gener de 2013.  
 
TERCER.- Remunerar fins a la quantitat tres-cents noranta euros amb quatre 
cèntims (390,04) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes de gener de 2013.  
 
QUART.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents trenta-tres euros amb vint-
i-vuit cèntims (233,28 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
gener de 2013.  
 
CINQUÈ.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-set euros amb 
quaranta-tres cèntims (197,43 €) corresponent a l’assistència a judicis, fora 
d’hores de treball,  per personal  de la Policia local durant el mes de gener de 
2013. 
 
SISÈ.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents divuit euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (1.418,54 €) corresponent al plus de festivitat,  per 
personal  de la Policia local durant el mes de gener de 2013. 
 
SETÈ.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2013. 
 
3.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE D’OBRES 
CONSISTENTS EN L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
CANET DE MAR” 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de juny de 2010, va 
acordar adjudicar definitivament el contracte d'obres consistents en l’execució 
del projecte “Subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol 
municipal de Canet de Mar”, a l’empresa Teyco, SL (NIF xxxx), pel preu cert i 
global de  469.681,49 euros i 75.149,04 euros corresponents a l'Impost de Valor 
Afegit, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, així com a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que 
fa a les millores proposades que s'accepten. 
 
Atès que en data 26 de maig de 2010, l’adjudicatària Teyco, SL, va dipositar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’aval número xxxx del Banco de Valencia, com a 
garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import total 
de 23.484,07 €. 
 
Atès que en data 19 de gener de 2011, l’adjudicatària Teyco, SL, va dipositar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’aval número xxxx del Banco de Valencia, 
corresponent a la diferència de l’aval que varen dipositar en data 26 de maig de 
2010, per un import de 822,13 €. 



 

 
 

 
Atès que en data 9 de juny de 2010 es va procedir a la formalització de 
l’anterior contracte. 
 
Atès que el termini d’execució d’aquest contracte va finalitzar el 18 d’octubre de 
2010. 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa TEYCO, SL, i en el seu nom i representació 
el Sr. AGP, com a apoderat, en data 19 d’octubre de  2012 sol·licitant la 
devolució de les esmentades garanties definitives. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller Micola, en 
data 11 de gener de 2013, el contingut literal és el següent: 

 
Informe de: Serveis Tècnics Municipals 
Assumpte: Retorn de l’aval constituït com a fiança definitiva del 

contracte de “SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 
GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
DE CANET DE MAR” 

 
En data 19 d’octubre de 2012 i núm. de registre 4321, el Sr. AGP y, en 
representació de l’empresa TEYCO, S.L. ha sol·licitat la devolució de les fiances 
dipositades en referència al contracte de subministrament i col·locació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal de Canet de Mar. 
 
En el punt IV del contracte signat s’especificava que per aquesta obra s’havia 
constituït una garantia definitiva de 23.484,07 €, mitjançant aval bancari, i que 
aquesta garantia seria retornada en el termini de dos anys des de la data de la 
recepció de les obres. 
 
En el punt tercer del Decret núm. 933/2010, de 5 de novembre, de l’alcaldia, es 
requeria a TEYCO, SL que fes efectiva la quantitat de 822,13 € en concepte de la 
diferència de la garantia definitiva dipositada, deguda l’augment del preu 
d’adjudicació del contracte per l’augment de l’IVA del 16% al 18% i de l’augment 
de la superfície formigonada del projecte. 
 
En data 18 d’octubre de 2010 es va portar a terme l’acta de recepció de les 
obres, havent transcorregut a dia d’avui el termini de dos anys de garantia 
establerts en el contracte.  
 
En conseqüència, el tècnics municipals que sota signen consideren 
favorablement la finalització del període de garantia i la devolució dels avals 
dipositats per l’interessat a tal efecte a l’Ajuntament. 

 
Atès que la clàusula trenta-cinc del contracte formalitzat en data 9 de juny de 
2010, disposa que el termini de garantia es de 2 anys a comptar de la data de 
la recepció de les obres, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es 
disposa a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, de 



 

 
 

conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda 
per unanimitat: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de les garanties definitives dipositades mitjançant 
avals números XXXX i XXX del Banc de Valencia, en aquesta corporació en 
dates 26 de maig de 2010 i 19 de gener de 2011, per l’empresa Teyco, SL, i 
que puja un import de 23.484,07 € i 822,13 €.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada i a la tresoreria municipal 
per tal que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
4.- DEVOLUCIÓ FIANCES DE LES OBRES DEL CARRER JOAN OMS 
NÚMERO xx.  
 
Vista la instància presentada per la senyora OS, en nom i representació sel 
senyor AJP, en virtut de la qual sol·licita la devolució de l’impost sobre 
construccions, taxes I dipòsits de garanties de les obres del carrer Joan Oms 
número xx. 
  
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 18 de desembre de 2012, el 
contingut del qual és: 
 

“Vist l’escrit presentat per la senyora OS, en nom i representació del senyor AJP, 
en el qual sol·licita el retorn de les quantitats abonades en concepte d’ICIO, taxes 
urbanístiques així com de les fiances dipositades, puix que les obres de 
construcció d’una piscina, per a les quals va obtenir llicència no es duran a terme 
i s’ha demanat una nova llicència amb la mateixa finalitat, s’emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- Pel que fa el retorn de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO), l’article 1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 per a l’any 2012 estableix el 
següent: 
 
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal 
indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi 
l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagin obtingut o no 
les esmentades llicències, sempre que la seva expedició correspongui a 
l’Ajuntament. 
 
En aquest cas, la llicència d’obres es va concedir en virtut del Decret núm. 
721/2011, de 3 d’agost, de l’Alcaldia. Tanmateix, durant les obres de construcció 
de la piscina, l’arquitecta tècnica municipal i el cap de disciplina urbanística 
emeten, en data 16.09.2011, un informe en el qual hi fan constar el següent: 
 
Practicada una inspecció visual dels fets exposats a la instància, s’ha constatat 
que al pati posterior de l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat al carrer Joan Oms, xx, 
hi ha unes obres, actualment aturades, consistents en la construcció d’un mur de 
contenció de terres (s’adjunten fotos). Aquesta construcció llinda amb la finca 
situada al predi inferior, carrer Mas el Grau, 17-19. 



 

 
 

 
S’ha constatat en el moment de la inspecció, que sobre el mur de contenció de 
terres existent construït per la promotora PUBEMA (aquest mur ja esgotava 
l’alçada màxima admesa de 1,50 m per sobre del terreny natural) s’estava duent 
a terme la construcció d’un nou mur a base de blocs de formigó amb una alçada 
d’aproximadament 1,60 metres per poder anivellar les terres i deixar pla el 
terreny per construir-hi una piscina. 
 
Consultats els arxius dels serveis tècnics municipals, es va constatar que 
s’havien portat a terme les obres de construcció d’aquest mur de contenció de 
terres sense haver sol·licitat prèviament la pertinent llicència d’obres. La 
construcció de la piscina sí que disposa de la corresponent llicència municipal 
d’obres. 
 
A les fotografies que acompanyen l’informe esmentat s’aprecia que, a data 
16.09.2011, la construcció de la piscina ja s’havia iniciat. 
 
En base a aquest informe, i en virtut del Decret núm. 853/2011, de 28 de 
setembre, de l’Alcaldia, es va incoar a l’interessat procediment de restauració de 
la legalitat urbanística, el qual es va sobreseure en virtut del Decret núm. 
1106/2012, d’1 d’octubre, de l’Alcaldia, en comprovar-se que el mur que 
vulnerava el planejament urbanístic havia estat enderrocat i s’havia retornat la 
topografia del terreny als paràmetres contemplats al projecte original, restaurant-
se així la legalitat. 
 
Posteriorment, l’interessat sol·licita nova llicència d’obres per a la construcció de 
la piscina, amb un canvi d’ubicació respecte la primera llicència d’obres menors. 
 
No procedeix, doncs, el retorn de la quantitat abonada en concepte d’ICIO puix 
que les obres emparades en la llicència 87/2011 es van iniciar i es van aturar per 
causa imputable a l’interessat. 
 
Segon.- Pel que fa el retorn de les taxes de tramitació, l’epígraf 10 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 
urbanístics, estableix el següent: 
 
En el cas que la persona sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la 
concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 80% de les 
fixades a l’article 7è sempre que s’hagi iniciat efectivament la seva tramitació. 
S’entendrà iniciada efectivament la tramitació quan la persona sol·licitant hagi 
rebut qualsevol notificació respecte de l’expedient. No es meritarà la taxa en les 
supòsits de desistiment previ a l’inici de la tramitació efectiva. Un cop concedida 
la llicència la taxa s’haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan la persona 
interessada desisteixi d’aquesta. 
 
No procedeix el retorn de la taxa de tramitació satisfeta. 
 
Tercer.- Pel que fa les fiances dipositades, es considera que es pot procedir al 
retorn de la quantitat dipositada en garantia dels béns municipals (60 €), atès que 
consta dipositada una garantia pel mateix concepte en l’expedient de la nova 
llicència d’obres menors, per una quantia de 70 € (exp. 142/2012). 
 



 

 
 

Quant a la fiança per residus de la construcció, no es pot procedir al seu retorn 
en tant no es justifiqui la correcta gestió de la runa resultant de les tasques de 
demolició del mur. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- De conformitat amb l’informe jurídic aprovar la devolució de la fiança 
dels valors urbanístics dipositada en data 23 de juny de 2011 pel senyor AJP, 
per un import de seixanta euros (60,00 €). 
 
SEGON.- Denegar la devolució de l’impost sobre construccions i de taxes 
urbanístiques, motivada en base a l’informe de la TAG d’Urbanisme, exposat en 
el present acord. 
 
TERCER.- En quant a la fiança de residus de la construcció, no es pot procedir 
al seu retorn en tant no es justifiqui la correcta gestió de la runa resultant de les 
tasques de demolició del mur. 
 
QUART.-  Notificar el present acord a Intervenció.     
 
5.- DEVOLUCIÓ FIANCES DE LES OBRES DEL CARRER ARAGÓ NÚMERO 
xx.  
 
Vista la instància presentada per la senyora MAC, en nom i representació del 
senyor CMA, en virtut de la qual sol·licita la devolució de l’impost sobre 
construccions, taxes I dipòsits de garanties de les obres del carrer Aragó 
número xx. 
  
Vist l’informe del cap de disciplina urbanística de data 12 de desembre de 2012, 
el contingut del qual és: 
 

“Practicada una inspecció visual al lloc referenciat, s’ha constatat que les obres 
sol·licitades en el seu dia pel senyor CMA per a la reforma i ampliació de l’edifici 
situat al carrer Aragó, xx, no s’han dut a terme (s’adjunten fotos).” 



 

 
 

 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 20 de desembre de 2012, que 
transcrit literalment diu: 
 
“Vist l’escrit presentat per la Sra. MAC, en nom i representació del senyor CMA, 
en el qual sol·licita el retorn de les quantitats abonades en concepte d’ICIO i 
taxes urbanístiques així com de les fiances dipositades, puix que les obres de 
reforma i ampliació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Aragó, xx, per 
les quals va obtenir llicència en data 6.07.2007 no s’han dut a terme, la tècnica 
que subscriu considera el següent:  
 
La regulació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) ha 
estat bastant deficient, i no contempla el cas que les obres o construccions 
projectades no s'iniciïn o no es finalitzin. No obstant això, òbviament el fet que el 
legislador no fos conscient de la possibilitat que arribessin temps actuals, no 
allibera els operadors jurídics de l'anàlisi de les noves circumstàncies.  
 
Segons allò que s'ha fixat en l'apartat 1 de l'art. 23 (“Obligació tributària de 
realitzar pagaments a compte”) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, LGT 
2003, ”L'obligació tributària de realitzar pagaments a compte de l'obligació 
tributària principal consisteix a satisfer un import a l'Administració tributària per  
l'obligat a realitzar pagaments fraccionats, pel retenidor o per l'obligat a realitzar 
ingressos a compte. Aquesta obligació tributària té caràcter autònom respecte de 
l'obligació tributària principal”. És a dir, s'està davant una obligació tributària 
autònoma, amb la seva pròpia entitat i a la qual hauran d'aplicar-se els preceptes 
tributaris i recaptatoris, sense tenir en compte el que hagués resultat d'haver-se 
practicat la liquidació “definitiva”.  
 
La devolució d'aquest ingrés, dipòsit o “pagament a compte” (en els supòsits en 
els quals ha de ser objecte de devolució en practicar-se la liquidació “definitiva”, 
bé sigui perquè l'import de les obres realitzades ha resultat menys, o bé perquè 
les mateixes no s'han realitzat), ha de ser qualificat, segons allò que s'ha fixat en 
el paràgraf segon de l'art. 31.1 LGT 2003, com una “devolució derivada de la 
normativa del tribut”: ”Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut 
les corresponents a quantitats ingressades o suportades degudament com a 
conseqüència de l'aplicació del tribut”; és a dir, que no es tracta d'una "devolució 
d'ingressos indeguts”. 
 
La prescripció del dret a sol·licitar la devolució de tals quantitats es contempla en 
l'art. 66.c) LGT 2003, al tenor de la qual: “Prescriuran als quatre anys els 
següents drets: c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts”. Per la seva banda, en quant 
a l'inici del còmput d'aquest termini de quatre anys, l'art. 67.1, regla tercera, 
indica: “1. El termini de prescripció començarà a aplicar-se en els diferents casos 
als quals es refereix l'article anterior conforme a les següents regles: (En el cas 
c), des de l'endemà a aquell que finalitzi el termini per sol·licitar la corresponent 
devolució derivada de la normativa de cada tribut o, a falta de termini, des de 
l'endemà a aquell en què aquesta devolució va poder sol·licitar-se”. 
 
En la regulació de l’ICIO, solament es contempla la possible devolució en el 
moment en el qual es finalitzen les construccions, instal·lacions o obres (paràgraf 
segon de l'art. 103.1 TRLHL); però no s'indica com ha de tractar-se l'ingrés 
provisional en el cas que aquestes mai arribin a realitzar-se. Com vulgui que no 



 

 
 

existeix establert un termini per a aquest tipus de devolucions, caldrà estar-se a 
la segona opció de l'art. 67.1 c) LGT 2003; és a dir, “des de l'endemà a aquell en 
què aquesta devolució va poder sol·licitar-se”.  
 
La dificultat estreba, en aquest cas, en determinar en quin moment va poder 
sol·licitar-se la devolució. En principi, en l’ICIO, l'interessat pot sol·licitar la 
devolució de l'ingressat en concepte de liquidació provisional en el moment en el 
qual decideix no portar a efecte, no realitzar, una construcció, instal·lació o obra. 
Ara bé; això no pot traduir-se que l'interessat disposi d'aquesta possibilitat 
“indefinidament”, perquè ha de tenir-se en compte que la prescripció és una 
institució l'objecte de la qual és “limitar en el temps” les accions o els drets; de tal 
forma que, si no s'exerciten perden eficàcia i desapareix definitivament la 
possibilitat de fer-los valer; el seu fonament és la seguretat jurídica i la mateixa és 
incompatible amb l'existència de drets o accions de vigència “indefinida” o, pitjor 
encara, de vigència “subjecta a la voluntat o arbitri unilateral d'una de les parts” 
(en aquest cas, del contribuent). 
 
Pel que fa a l’ICIO la liquidació provisional és una obligació “autònoma” pel que fa 
a l'obligació principal, (que és aquella que consisteix en el pagament de la quota 
resultant del cost real i efectiu determinat, una vegada finalitzades les obres). 
  
Per tot això, l'inici del còmput de la prescripció del dret a sol·licitar la devolució de 
l'ingressat en concepte de liquidació provisional de l’ICIO, comença a comptar 
des de la data en la qual es va realitzar l'ingrés (moment a partir del qual pot 
sol·licitar-se la devolució). Des de llavors, l'interessat disposa de quatre anys per 
decidir si va a realitzar la construcció, o no; transcorregut aquest termini, en 
tractar-se d'una obligació autònoma, ha prescrit el seu dret a sol·licitar la 
devolució.  
 
Aquesta opinió pot ser discutible, però fins a tant no existeixi un pronunciament 
del Tribunal Suprem, sembla encertat el criteri del Superior de Justícia; 
concretament l'expressat en el Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, Seu 
de Càceres de 16 de juny de 2009, indica textualment: 
 
“El ingreso realizado por una mercantil y cuya devolución se solicita puede 
considerarse como un ingreso indebido, pues el hecho imponible no llega a 
realizarse. Como dice el art. 100 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, "es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u 
obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda al ayuntamiento de la imposición".  
 
No obstante, el derecho a solicitar la devolución debe sujetarse al plazo de 
prescripción establecido en la ley. Por tanto, la única cuestión que se suscita en 
el presente recurso es la posible prescripción de este derecho; más en concreto, 
determinar el dies a quo a partir del cual vaya a computarse el plazo de 
prescripción de cuatro años que recoge el art. 66 de la Ley General Tributaria 
(Ley 58/2003, de 17 de diciembre).  
 
Las reglas establecidas para el cómputo del plazo de prescripción se establecen 
en el art. 67, cuyo apartado primero refiere: "En el caso c, (devolución de 



 

 
 

ingresos indebidos) desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para 
solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, 
en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo 
solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o 
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación 
si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que 
declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. 
 
El artículo citado establece varios criterios para el cómputo, que debe entenderse 
en el sentido de aplicar aquél que más se ajuste al caso concreto, dado que el 
artículo no establece un orden de preferencia en su aplicación. Y así, no 
existiendo en la normativa reguladora del tributo un plazo específico para el 
cómputo, tampoco se considera aplicable el segundo, que tiene en cuenta la 
fecha en que pudo solicitarse la devolución; el problema que plantea este último 
es la inseguridad jurídica que trae consigo, pues si puede entenderse, como hace 
la sentencia de instancia y el Ayuntamiento demandado, que el plazo de 
prescripción empezaría a contarse desde que finalice el plazo máximo de 
duración de la obra, también lo es que la obra puede haber concluido 
anteriormente, o la licencia puede no concederse, o dejarse en suspenso, o 
también que quien haya pagado el impuesto decida no ejecutar la obra y así se lo 
manifieste a la Administración. De aplicar este criterio, se dejaría en manos de la 
parte determinar el dies a quo del plazo de prescripción, con la falta de rigor y 
seguridad jurídica que eso conllevaría. 
 
Frente a ello, parece más lógico acudir a la fecha en que se realizó el ingreso 
indebido, única fecha que consta en el expediente de forma clara y que permite 
determinar con precisión el dies a quo. Siendo ésta el 9 de octubre de 2002, el 
derecho a solicitar la devolución prescribe el día 10 de octubre de 2006, 
habiéndose llevado a cabo la solicitud de devolución el 8 de abril de 2008 y, por 
tanto, fuera del plazo establecido. 
 
Por todo ello, procede la desestimación del recurso interpuesto, confirmando la 
sentencia de instancia y la resolución administrativa, al entender que el derecho 
a solicitar la devolución del ingreso indebido ha prescrito”. 
 
Dit l’anterior, per a determinar la procedència de la sol·licitud formulada per 
l’interessat, caldrà acudir a la data en què es va realitzar l’ingrés corresponent a 
l’ICIO. Essent aquesta data el dia 14.03.2007, el dret a sol·licitar la devolució 
prescriu el dia 15.03.2011, havent-se realitzat la sol·licitud en data 28.11.2012, 
per tant, una vegada transcorregut el termini de quatre anys establert per la LGT. 
Per tant, la funcionària sotasignant informa desfavorablement pel que fa a la 
devolució del pagament a compte realitzat en concepte d’ICIO. 
 
Segon.- Quant a les taxes urbanístiques de tramitació, no procedeix la devolució 
vist el que s’estableix a l’epígraf 10 de l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de 
la Taxa per la prestació de serveis urbanístics estableix el següent: 
 
En el cas que la persona sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la 
concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 80% de les 
fixades a l’article 7è sempre que s’hagi iniciat efectivament la seva tramitació. 
S’entendrà iniciada efectivament la tramitació quan la persona sol·licitant hagi 
rebut qualsevol notificació respecte de l’expedient. No es meritarà la taxa en les 



 

 
 

supòsits de desistiment previ a l’inici de la tramitació efectiva. Un cop concedida 
la llicència la taxa s’haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan la persona 
interessada desisteixi d’aquesta. 
 
Tercer.- Pel que fa les garanties, s’informa favorablement sobre el retorn de les 
fiances dipositades en el seu dia, a la vista de l’informe emès, en data 12 de 
desembre de 2012, pel Cap de Disciplina urbanística, i que són les següents: 
 
Garantia pels valors urbanístics en risc   1.015,61 € 
Fiança per residus de la construcció       901,50 €” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que 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. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- De conformitat amb l’informe jurídic, aprovar la devolució de les 
fiances dipositades pel senyor CMA en data 14 de març de 2007 dels valors 
urbanístics per un import de mil quinze euros amb seixanta-un cèntims 
(1.015,61 €) i de residus de construcció per un import de nou-cents un euros 
amb cinquanta cèntims (901,50 €). 
 
SEGON.- Denegar la devolució de l’impost sobre construccions i de taxes 
urbanístiques, motivada en base a l’informe de la TAG d’Urbanisme, exposat en 
el present acord. 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a Intervenció.     
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER AL 
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE 
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER 
AL CURS 2011-2012 
 
Atès que l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ensenyament, 
disposa que el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment 
de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal. 
 
Atès que d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament 
d’ensenyament, l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i 
curs. 
 



 

 
 

Atès que aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la 
corporació local, tal i com es certifica en el document que s’annexa a aquest 
conveni. 
 
Atès que el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de, 24 de desembre, regula les 
subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el capítol II del títol IX de la Llei 26/2012, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya regula 
els convenis de col·laboració entre administracions públiques. 
 
Vist el Departament d’Ensenyament ha tramès el text de conveni a signar que 
es transcriu a continuació:  
 

CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT 
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012 
 
Barcelona, 
 
D’una part, l’Honorable Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, d’acord 
amb el nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les 
facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde president de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que actua en nom i representació de l’esmentat 
Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1a) del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a 
formalitzar el present conveni i 
 
EXPOSEN: 
 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ensenyament, disposa que el 
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’ensenyament, 
l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs. 
 
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i 
com es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni. 
 



 

 
 

El capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002 de, 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2012, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis 
de col·laboració entre administracions públiques. 
 
En conseqüència, ambdues parts consideren adient la romalització d’aquest 
conveni, mitjançant l’adopció de les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel 
servei d’ensenyament, per un import de 213.200,00 €. L’activitat que se 
subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 
1.300,00 euros per alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada, 
amb el següent detall: 
 
Centre    Alumnes Amb límit Import 
     Equivalents capacitat 
 
08063187 Llar d’infants El Palauet 164  164  213.200 € 
 
SEGONA.- L’aportació del Departament d’ensenyament és el resultat d’aplicar el 
mòdul de 1.300,00 euros per alumne equivalent, amb el límit de la capacitat 
autoritzada. La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit 
EN0119D/460000700/421A/0000 del pressupost de l’any 2012 prorrogat per a 
l’any 2013. 
 
TERCERA.- Per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Canet de Mar 
haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics – Servei de règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la 
documentació següent: 
 
- Acord del ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció. 
- Certificació del secretar/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa 

de capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els 
ingressos percebuts pel servei prestat. 

- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals. 

 
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
L’Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per ser 
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 



 

 
 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Canet de Mar se sotmet al control financer i facilitarà 
tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció general de la 
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents 
d’acord amb el que disposa l’article 92.2h del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació requerida pels 
òrgans de control de l’Administració. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de 
subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
 
CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de l’objecte, les 
condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s’efectuarà d0acord amb allò 
previst en el text refós i en la Llie anteriorment esmentats. 
 
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i 
fins al 30 de novembre de 2013. 
 
SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni: 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, 
la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa pod`ra 
interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per al sosteniment del funcionament de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 
2011-2012. 
 
SEGON.- Acceptar la subvenció per import de 213.200,00€ concedida 
mitjançant conveni.   
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, per signar els 
documents necessaris per al compliment de l’acord present. 



 

 
 

 
7.- CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DELS TALLERS 1 i 2 UBICATS A L’EDIFICI 
VIL.LA FLORA) DE CANET DE MAR A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL 
COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR. 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar 
aquest punt de l’ordre del dia. 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 7 FINS AL DIA 11 DE GENER DE 
2013 
 

Núm. Data Resum 
10 07/01/2013 Estimar expedient per sentència absolutòria 
11 07/01/2013 Desistiment casa Roura ampliació terrassa interior 
12 07/01/2013 Desistiment activitat carrer Clausell, XX 
13 08/01/2013 Anul·lació baixa d'ofici 
14 08/01/2013 Autorització reducció jornada Sra. N.G.C. 
15 08/01/2013 Revocació subvenció Plans Ocupacionals 2010 
16 08/01/2013 Festa country dissabte 12 a l'envelat 
17 08/01/2013 Nomenament tresorera accidental 
18 09/01/2013 Despeses setmanals 
19 09/01/2013 Aprovació tarifa utilització sales de vetlla del tanatori 
20 09/01/2013 Manament pagament a justificar festa Tres Tombs 
21 09/01/2013 Donar de baixa bar Plaça 11 de Setembre, XX 
22 09/01/2013 Renovació targeta aparcament 
23 09/01/2013 Autorització ús masoveria Hip hop 
24 09/01/2013 Denegació recurs permuta Sr. R.P.M. 
25 10/01/2013 Autorització terrassa d'hivern quiosc Plaça Universitat 
26 10/01/2013 Autorització terrassa d'hivern bar Fent boca 
27 10/01/2013 Autorització terrassa d'hivern bar El Abuelo 
28 10/01/2013 Autorització terrassa d'hivern Casa Roura 
29 10/01/2013 Baixa d'ofici 
30 10/01/2013 Baixa d'ofici 
31 10/01/2013 Baixa d'ofici 
32 10/01/2013 Baixa d'ofici 
33 10/01/2013 Baixa d'ofici 
34 10/01/2013 Baixa d'ofici 
35 10/01/2013 Baixa d'ofici 
36 10/01/2013 Aprovació tarifes taxi 2013 
37 11/01/2013 Canvi nom nínxol 
38 11/01/2013 Reversió nínxol 



 

 
 

Núm. Data Resum 
39 11/01/2013 Aprovació memòria valorada obres urbanització La Papallona 
40 11/01/2013 Assabentat botiga càtering C/ Església XX 

 
9.- PRECS  I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.30 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


