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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 25 DE JUNY DE 2014 
 
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: 21.15 hores 
Hora que acaba: 21.46 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 
 
PRESIDEIX 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell, per videoconferència 
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 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 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 19.06.14 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Atorgament de la vuitena edició de la beca d’investigació local Raimon Bonal i 

de Falgàs 
5) Acceptació del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament 

de l’àmbit de benestar social”, per a l’exercici 2014 
6) Concessió de llicència de primera ocupació de les obres de construcció d’un 

habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, xx 
7) Concessió de llicència de primera ocupació de les obres de reforma i ampliació 

de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat a la Riera Gavarra, xx 
8) Relació de decrets des del dia 9 al 13 de juny de 2014 
9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 19.06.14 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 19 de juny de 2014 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, se’n proposa l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’ordenació, de data 17 de juny de 2014, emesa per la Secretaria 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, comunicant que 
essent ferma la sentència de data 14/02/14, es procedeixi a l’arxiu definitiu de les 
actuacions relatives al Recurs 317/2011 - Secció: AA, interposada per JBR. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.2.- Diligència de constància, de data 22 d’abril de 2014, emesa pel Secretari 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, de Barcelona, comunicant 
l’Auto núm. 86/2014 de data 22 d’abril de 2014, relatiu al Procediment Ordinari 
núm. 371/2013, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra 
l’O.G.T. de la Diputació de Barcelona, declarant per acabat el present recurs per 
satisfacció extra processal, procedint a l’arxiu de les actuacions. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.3.- Diligència d’ordenació, de data 20 de juny de 2014, emesa pel Secretari 
Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, acusant escrit 
procurador i requerint a la part actora manifesti el que convingui, en relació al 
Recurs: 182/2013-B, interposat per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.4.- Auto núm. 87/2014, de data 29 d’abril de 2014, declarant per acabat el 
procediment relatiu al Recurs Ordinari: 17/2014 – Secció V, interposat per 
VODAFONE ESPAÑA, SAU contra l’ORGANISME DE GESTIO TRIBUTÀRIA DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Se’n dóna compte. 
 
2.5.- Auto de data 28 d’abril de 2014, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, relatiu al Procediment Ordinari núm. 19/14-A, interposat per 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, contra la  DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, disposant declarar per acabat el 
procediment. 
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Se’n dóna compte. 
 
 
 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  25 de juny de 2014, de l’Ajuntament  per 
import de 70.613,48 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2014/23. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici 
de 2014, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de 
2013. 
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 25 de juny de 2014, per 
import de  70.613,48  €, corresponent a la relació F72014/23 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2014. 
 
 
4.- ATORGAMENT DE LA VUITENA EDICIÓ DE LA BECA D’INVESTIGACIÓ 
LOCAL RAIMON BONAL I DE FALGÀS. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació 
local: Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada pel 
Col·lectiu Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació 
sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, 
jurídiques, etc.) que tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació 
econòmica de 5.000 euros que es concedeix al projecte guanyador.  
 
Atès que en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  de data 16 
de gener de 2014 es va aprovar la  convocatòria de la 8ena edició de la Beca 
d’Investigació Local “Raimon Bonal i de Falgàs 
 
Atès que enguany s’han presentat 9 projectes d’investigació dins del termini legal 
establert entre el de l’1 de febrer al 31 de març de l’any 2014, els quals són els 
següents:  
 

1. Estudis de conjuntura socioeconòmica de Canet de Mar, de SBT i JLCV 
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2. Els Milans de Canet de Mar, una nissaga de comerciants i navegants, 
d’ACM 

 
3. Itineraris històrics. Les dones a Canet de Mar. Realitat i evolució de la 

desigualtat i la igualtat de gènere, d’ISS 
 

4. Patrimoni de Canet com a recurs pedagògic, d’AHI  
 

5. Catàleg dels fons documentals del Llegat Serra-Viñes dipositats a l’Arxiu i 
Biblioteca municipals de Canet, de PAM 
 

6. Ramon Clausell i els goigs de la Mare de Déu de la Misericòrdia del 
Santuari de Canet de Mar, de MMCP. 

 
7. Canet de Mar entre l’edat mitjana i moderna. Corpus documental en 

pergamí (ss. XIII – XVII), de CMA.  
 

8. Francesca Bonnemaison. De la Institució al territori, d’ATS 
 

9. L’empremta dels americanos de Canet de Mar als arxius de Cuba, de GTD 
 
Atès que la Comissió de Selecció es va reunir en dues ocasions, una el 24 de 
maig i l’altra l’11 de juny de 2014, i va seleccionar com a treball guanyador: 
Ramon Clausell i els goigs de la Mare de Déu de la Misericòrdia del Santuari de 
Canet de Mar, de MCP. Treball que ja havia estat finalista en la edició anterior de 
la Beca.  
 
Així mateix, els membres de la comissió manifesten la necessitat d’animar als 
investigadors finalistes a seguir treballant en les seves propostes i a presentar-se 
en noves edicions de la beca. 
 
Per últim es proposa que entorn de les festes de Sant Pere es faci públic el 
veredicte de la comissió en un acte en el qual s’exposi la proposta d’investigació 
guanyadora. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Selecció de la Beca Raimon Bonal i 
de Falgàs segons el qual el projecte mereixedor és Ramon Clausell i els goigs de 
la Mare de Déu de la Misericòrdia del Santuari de Canet de Mar, de MMCP 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.500€ amb càrrec a la partida 31.33000.48101 
del pressupost vigent i la despesa de 2.500€  amb càrrec a  la partida 
corresponent del pressupost de 2015.   
 
TERCER.- Acordar l’aplicació d’una retenció del 21% d’IRPF en els pagaments de 
la beca, en virtut de la llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impost sobre 
Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni.  
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QUART.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin d’aquests 
acords.  
 
5.- ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE 
PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL”, PER A 
L’EXERCICI 2014 
 
Diputació de Barcelona, Servei d’Acció Social – Àrea d’Atenció a les persones. 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”-  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat en data 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar l’adhesió al Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern 
local celebrada en sessió ordinària en data 12 de juliol de 2012. 
 
Atès que l’esmentat Pla “XGL 2012-2015” s’articula en àmbits de concertació, en 
funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 
 
Atès que un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de 
concertació, d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que 
consisteixen en transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres, dels ens adherits al Protocol general 
del Pla de Concertació. D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de 
prestació s’atorgaran per concessió directa. 
 
Atès què la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 30 de gener de 2014 (BOPB de 5 de febrer de 2014), va aprovar el Catàleg 
de concertació de l’any 2014, el seu Règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió de recursos, en el marc de l’esmentat Pla. 
 
Vist que al Catàleg 2014 es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit 
de benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport 
econòmic per finançar la prestació dels serveis socials bàsics. Com a mínim, el 
50% de l’ajut s’ha de destinar a la cartera bàsica de serveis socials: serveis 
socials bàsics, teleassistència, atenció domiciliària, menjadors socials, centres 
oberts i residències d’estada limitada. 
 
Vist que els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social 
que desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, 
persones amb discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió 
social o arranjament d’habitatges. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Consells 
Comarcals i altres Ens locals supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica 
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Supramunicipal de Serveis Socials i els Ajuntaments de municipis de la 
demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 
 
Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a 
l’àmbit de Benestar Social, calculada en base al tram poblacional corresponent al 
municipi, prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, 
INE) d’1 de gener de 2013. 
 
Vist que, pel que fa als ajuntaments, s’estableixen ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi.  
 
Vist que, pel que fa al nostre municipi, la ràtio aplicable en funció del tram 
poblacional, (de 10.000 a 19.999 habitants), és de 2,83 euros per habitant. 
 
Atès que en data 15 de maig (núm. registre entrada 2014/2465) hem rebut la 
notificació dels acords adoptats per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 10 d’abril de 2014, i publicats en el BOPB 
en data 28 d’abril de 2014, segons el detall següent: 
 

“Aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social”, segons la distribució i quanties que es relacionen, en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, que pel que fa al nostre municipi és el 
següent: 

 
 

Ajuntame
nt 
beneficiari 

NIF Núm. 
Habit. 

Import 
concedit 
2013 

Import 
concedit 
2014 

Operació 
comptable 

Codi XGL 

Canet de 
Mar 

P0803900J 14.124 35.457,50 
€ 

39.970,92 
€ 

1403001288/
41 

14/Y/10147
8 

 
Autoritzar i disposar la despesa total amb càrrec al pressupost de l’any 
2014 del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les persones. 

 
Disposar el règim per a l’execució i justificació del fons de prestació 
“Finançament de l’àmbit de benestar social”: 

 Acceptació: per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els 
destinataris, com a molt tard el 15 de juliol de 2014, manifestin expressament 
l’acceptació de l’ajut, així com de tots els termes de la concessió i les condicions 
per a la seva execució, mitjançant la presentació del formulari normalitzat “C301”. 
 Execució: L’execució de les actuacions objecte d’aquest suport econòmic, 
s’estableix en el període comprés entre l’1 de gener del 2014 i el 31 de desembre 
del 2014, i es podran destinar a qualsevol de les següents actuacions: 

a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics 
b) Programes i actuacions socials 

 Justificació: El termini màxim establert per la seva presentació, mitjançant 
model normalitzat, serà el 31 de març de 2015. De conformitat amb la naturalesa 
d’aquests recursos, orientats a finançar serveis socials bàsics, i atès el context de 
crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, es preveu una mesura de 
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viabilitat financera per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes 
(pagaments a justificar) amb la presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens 
destinatari. D’acord amb els barems aprovats, al nostre municipi li correspon un 
50% de l’aportació. 
 
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. 
555/2011 de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Benestar Social, Joventut i família, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, 
consistent en el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en 
el marc del Catàleg de Concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, així com les condicions per a la seva execució i justificació, 
destinat a actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics. 
 
SEGON.-  Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, Servei d’Acció social, 
Àrea d’Atenció a les Persones, adjuntant el formulari normalitzat aprovat a tal 
efecte. 
 
TERCER.- Notificar l’acceptació a la Intervenció i Tresoreria municipals per al 
balanç de situació econòmica. 
 
6.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PRIMERA OCUPACIÓ DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES AL CARRER SALVADOR ESPRIU xx. 
 
Vista la instància presentada pel senyor SMLM, en nom i representació d’ell 
mateix, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
construcció d’un edifici entre mitgeres al carrer Salvador Espriu xx. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 10 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Antecedents: 
En el darrer informe emès al respecte el dia 15 de febrer de 2011 s’esmentava el 
següent: 

“El passat dia 2 de febrer de 2011, el senyor DSV, arquitecte-director de les obres 
de construcció de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres en construcció al carrer 
Salvador Espriu xx, va presentar una instància (Reg. d’entrada 2011/559) en 
referència a l’alçada construïda. 
 
En aquesta documentació el senyor DSV esmenta el següent: 
 
Que l’obra d’un edifici entre mitgeres situat al carrer Salvador Espriu, xx, amb 
núm. de Visat 2007010236 i núm. de registre 122/2007, propietat de SLM amb 
DNI xx.xxx.xxx. 
 
CERTIFICA: 
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Que l’augment de l’alçada reglamentària màxima de la coberta tèrmica, acústica i 
les teulades de la pròpia configuració de la teulada, ha estat motivat per poder 
ubicar un aïllament tèrmic de major tèrmica i ubicar la impermeabilització de la 
coberta mitjançant una capa de morter per a regularitzar la coberta i una teulada 
ceràmica àrab. 
 
Quan es va realitzar la primera inspecció d’aquestes obres, es va constatar en 
aquell moment que el volum de la planta sotacoberta sobrepassava el gàlib màxim 
edificable permès delimitat pel 30% de pendent de la coberta inclinada. 
Posteriorment es va efectuar una segona inspecció per poder mesurar l’alçada 
amb més precisió, constatant-se que la projecció del gàlib de la coberta al pla de 
façana sobrepassava l’alçada reguladora màxima de 6,50 m. en 0,20 m., (alçada 
total construïda 6,70 m.). 
 
La documentació aportada per l’arquitecte responsable d’aquestes obres justifica 
la causa per la qual es sobrepassa el gàlib màxim edificable. S’esmenta que 
aquest fet ve motivat pel gruix de l’aïllament tèrmic i la posterior 
impermeabilització de la coberta mitjançant una capa de morter per regularitzar-la. 
 
En base a aquesta documentació justificativa i fetes les oportunes comprovacions, 
el volum de la planta sotacoberta que sobrepassa el gàlib màxim edificable 
permès es deu al regruix que s’haafeixi’t a sobre de la pendent de la coberta 
inclinada per fer-hi l’aïllament tèrmic i la impermeabilització mitjançant una capa 
de morter.  
 
Per altre banda, la futura zona enjardinada de la planta soterrani que dóna a 
carrer s’està ajustant en aquesta fase constructiva als paràmetres contemplats a 
l’estudi de detall de les N.N.S.S. 
 
En conseqüència, seria procedent revocar la incoació de l’expedient de protecció 
de la legalitat urbanística, donat que l’arquitecte responsable d’aquestes obres a 
presentat nova documentació on es justifica que la major alçada d’aquest 
habitatge en construcció es deu a l’aïllament tèrmic i la posterior 
impermeabilització de la teulada, i el promotor a resolt la problemàtica detallada 
en darrers informes del tram de façana de la planta soterrani enjardinada que 
dona a carrer.       
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a que procedeixi segons superior 
criteri.” 
 
Informe: 
 

Realitzada una nova inspecció visual a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
al carrer Salvador Espriu, xx, s’ha constatat el següent: 

1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 122/2007, excepte el punt esmentat a l’apartat 
d’antecedents que fa referència a l’alçada. 
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2.- Pel que fa als elements urbanístics inicialment afectats per les obres, aquests 
ja s’han reparat. 

Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la llicència de primera ocupació.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada pel senyor SMLM, en virtut de 
la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, xx, de Canet de 
Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Mitjançant escrit de data 22.05.2014, registrat d’entrada amb el número 2567, el 
senyor SLSM ha comunicat la primera ocupació de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador Espriu, xx, per a les quals 
va obtenir llicència d’obres majors en virtut del Decret núm. 71/2008, de 22 de 
gener, (exp. 122/2007). 
 
II.- En el municipi  de  Canet de  Mar  existeixen unes Normes  Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 
1992. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
10.06.2014, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte aprovat i que els béns urbanístics 
municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 

- arts. 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons redacció de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer), 

- arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), 

- arts.  70 i  següents  de la  Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions  públiques  i del  procediment  
administratiu comú, (LRJPAC), 

- article 27 i següents de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
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Segon: D’acord amb el que estableix l’article 187.5. TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les 
construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han 
efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
 
D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de 
les condicions que estableix la llicència d’obres d’edificació. 
 
Tercer: La primera ocupació l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a 
la data d’acabament de les obres (art. 91 ROAS). A aquest efecte, es considera 
acabada l’obra quan el  facultatiu  director lliuri un certificat en el qual s’acrediti,  a  
més de la data de l’acabament, el fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada. Consta a l’expedient el certificat de 
final d’obra i habitabilitat, de data 21.01.2013, visat amb el núm. ALR188. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció i, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades  per la 
llicència, informaran sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera  utilització. En cas contrari,  han d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar iniciar el corresponent expedient d’esmena i  legalització, si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment sancionador 
d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. Les variacions de 
detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en 
cas de comunicacions: 
 

97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la 
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, 
sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el 
titular de les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada, o 
 
b) Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de 
les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència 
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preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que 
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament. 
 
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 

 
Sisè.- Pel que fa les fiances dipositades, a l’informe tècnic es fa esment que els 
elements urbanístics no han resultat afectats per les obres, per la qual cosa es pot 
procedir a la devolució de la quantitat dipositada per aquest concepte. 
 
Quant a la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra, 
s’acompanya a la comunicació de primera ocupació certificat núm. 296 emès pel 
gestor autoritzat U.T.E. PEDRERA D’EN BUSQUÉ, que acredita que les terres, 
runes i altres residus de la construcció han estat lliurats a aquesta planta de 
reciclatge i transferència, per la qual cosa es pot procedir a la devolució de la 
garantia dipositada. 
 
Setè.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera ocupació) 
en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de data 14 de 
juny  de 2011, 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. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011. 

 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant 
informa favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada.” 
 
 
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 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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, es proposa el següent acord: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrer Salvador Espriu xx, sol·licitada pel senyor SMLM, sense perjudici de tercers 
i salvat el dret de propietat. 
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PRIMER.-Donar per assabentada al senyor SMLM la primera ocupació de les 
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Salvador 
Espriu xx, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros amb 
quaranta-sis cèntims (300,46 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 29 d’agost de 
2007, dels valors urbanístics en risc per un import de dos mil tres-cents setze 
euros amb cinquanta-dos cèntims (2.316,52 €) i dels residus de construcció la 
quantitat de vuit-cents cinquanta-dos euros amb deu cèntims (852,10 €). 
 
7.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME PRIMERA OCUPACIÓ DE 
LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES UBICAT A LA RIERA GAVARRA xx.  
 
Vista la instància presentada per la senyora CLF, en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de 
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat a la Riera 
Gavarra xx. 

Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 12 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Practicada una inspecció visual a les obres de reforma i ampliació dutes a terme 
a la planta baixa de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Riera Gavarra, 
xx, s’ha constatat el següent: 

1.- Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors, expedient 84/2013. 

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

Per tot l’esmentat, s’informa favorablementa la concessió de la llicència de 
primera ocupació.”  

Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 16 de juny de 2014, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora CLF, en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres de reforma i 
ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat a la Riera Gavarra, xx, de 
Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Mitjançant escrit de data 03.06.2014, registrat d’entrada amb el número 2749, la 
senyora CLF ha comunicat la primera ocupació de les obres de reforma i 
ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat a la Riera Gavarra, xx, 
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per a les quals va obtenir llicència d’obres majors en virtut de l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 18.07.2013 (exp. 84/2013). 
 
II.- En el municipi  de  Canet de  Mar  existeixen unes Normes  Subsidiàries de 
Planejament aprovades per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
data 16 d’octubre de 1991, i publicades en el DOGC núm. 1549 el 31 de gener de 
1992. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
12.06.2014, informe favorable a la primera ocupació fent esment que les obres 
portades a terme s’ajusten al projecte aprovat i que els béns urbanístics 
municipals no han resultat afectats per les obres. 
 
Em correspon, d’acord  amb el que  disposa l’article 188.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC), emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 

- arts. 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), segons redacció de la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer), 

- arts. 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), 

- arts.  70 i  següents  de la  Llei 30/1992, de  26 de novembre,  reguladora  
del règim jurídic de les  administracions  públiques  i del  procediment  
administratiu comú, (LRJPAC), 

- article 27 i següents de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

 
Segon: D’acord amb el que estableix l’article 187.5. TRLU, resta subjecte al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la 
legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les 
construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han 
efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. 
 
En el cas present, es tracta de la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres per a la qual s’ha exigit un projecte tècnic. 
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D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de 
les condicions que estableix la llicència d’obres d’edificació. 
 
Tercer: La primera ocupació l’ha de sol·licitar l’interessat dins del mes següent a 
la data d’acabament de les obres (art. 91 ROAS). A aquest efecte, es considera 
acabada l’obra quan el  facultatiu  director lliuri un certificat en el qual s’acrediti,  a  
més de la data de l’acabament, el fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada. Consta a l’expedient el certificat de 
final d’obra i habitabilitat, de data 21.01.2013, visat amb el núm. ALR188. 
 
Quart.- Els serveis tècnics municipals han d’efectuar la inspecció i, si es comprova 
que l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades  per la 
llicència, informaran sobre la procedència de l’atorgament de la llicència de 
primera  utilització. En cas contrari,  han d’emetre l’informe procedent i s’ha 
d’acordar iniciar el corresponent expedient d’esmena i  legalització, si s’escau, de 
les obres realitzades i no emparades per la llicència, i el procediment sancionador 
d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. Les variacions de 
detall es regeixen pel que disposa l’article 85.4 ROAS. 
 
Cinquè.- Atès que la Llei d’Urbanisme subjecta al règim de comunicació prèvia a 
l’ajuntament la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, cal 
observar el que disposa l’article 97 del ROAS, relatiu al procediment a seguir en 
cas de comunicacions: 
 

97.1 Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació  de la 
comunicació, l'administració no manifesta de manera motivada la 
disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, 
sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. 
 
97.2 Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, el 
titular de les obres o de l'activitat als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada, o 
 
b) Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de 
les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència 
preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que 
estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament. 
 
97.3 En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l'apartat 1. 

 
Sisè.- Pel que fa les fiances dipositades, a l’informe tècnic es fa esment que els 
elements urbanístics no han resultat afectats per les obres, per la qual cosa es pot 
procedir a la devolució de la quantitat dipositada per aquest concepte. 
 



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

15 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Quant a la fiança per garantir la correcta gestió dels residus generats per l’obra, 
s’acompanya a la comunicació de primera ocupació certificat núm. 9071 emès pel 
gestor autoritzat EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL, que acredita que les 
terres, runes i altres residus de la construcció han estat lliurats a aquesta planta 
de reciclatge i transferència, per la qual cosa es pot procedir a la devolució de la 
garantia dipositada. 
 
Setè.- La competència per a emetre l’assabentat de la comunicació efectuada és 
de l’Alcaldia, si bé fou delegada (la concessió de la llicència de primera ocupació) 
en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  núm. 555/2011, de data 14 de 
juny  de 2011, 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. 555/2011, de data 14 de juny  de 2011. 

 
 
Per tot l’exposat, i vist l’informe dels tècnics municipals, la funcionària sotasignant 
informa favorablement la comunicació prèvia de primera ocupació efectuada. 
 
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 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. 555/2011, de 14 de juny. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 118 i concordants de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de conformitat amb tot 
el que s’ha exposat i vist l’informe tècnic, es proposa el següent acord: 
 
PRIMER.-Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de la primera 
ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Riera Gavarra xx, 
sol·licitada per la senyora CLF, sense perjudici de tercers i salvat el dret de 
propietat. 
 
SEGON.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros amb 
quaranta-sis cèntims (300,46 €). 
 
TERCER.- Disposar la devolució de les fiances dipositades en data 27 de juny de 
2013, dels valors urbanístics en risc per un import de dos-cents onze euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (211,84 €) i dels residus de construcció la quantitat de 
tres-cents quaranta euros (340,00 €). 
 
8.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 9 AL 13 DE JUNY DE 2014 
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Num 
de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

806 09/06/2014 Decret per multes 
trànsit del 09/06/14 

 

807 09/06/2014 Incoació expedients 
trànsit 

 

808 09/06/2014 Imposició sancions 
persones físiques 
09/06/2014 

 

809 09/06/2014 Incoació contractació 
subministrament 
gestor d'expedients 

 

810 09/06/2014 Incoació expedient 
sancionador de 
civisme DC 

 

811 09/06/2014 Incoació expedient 
sancionador de 
civisme AC 

 

812 10/06/2014 Remissió jutjat 
expedient R. Sant 
Domènec, xx 

 

813 10/06/2014 Canvi nom activitat 
riera Buscarons, xx 

 

814 10/06/2014 Festa barri dels 
Socarrats 

 

815 10/06/2014 Sopar plaça Pere 
Domènech Roura 

 

816 10/06/2014 Sopar veïns C/ 
Salvador Espriu 

 

817 10/06/2014 Sopar veïns C/ Mas 
Feliu 

 

818 10/06/2014 Autorització fira 
Estelània 

 

819 10/06/2014 Modificació de 
pressupost per 
generació d'ingressos 

 

820 10/06/2014 Contractació 
estructura de metall 
pont Neptú 

 

821 10/06/2014 Autorització 
pernoctació 

 

822 10/06/2014 Festa Bitxus  
823 10/06/2014 Resolució 

sancionadora de 
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Num 
de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

civisme ER 
824 10/06/2014 Resolució 

sancionadora de 
civisme MH 

 

825 11/06/2014 Baixa activitat plaça 
Macià x 

 

826 11/06/2014 Primera cursa 
nocturna 

 

827 11/06/2014 Aprovació pagaments 
a justificar 

 

828 11/06/2014 Registre de parelles 
estables 

 

829 11/06/2014 Tarja de disminució  
830 11/06/2014 Canvi de nom nínxol  
831 11/06/2014 Canvi de nom nínxol  
832 11/06/2014 Canvi de nom nínxol  
833 11/06/2014 Canvi de nom nínxol  
834 11/06/2014 Despeses setmanals  
835 12/06/2014 Tinença d'animals 

perillosos centre caní 
 

836 12/06/2014 Autoritzar a 
Sudmusic, SL 
banderoles 

 

837 12/06/2014 Autorització festa 
càmping El Carro 

 

838 12/06/2014 Renúncia sol·licitud 
subvenció obres 
rehabilitació escola de 
música 

 

839 12/06/2014 Anul·lació baixa ofici  
840 13/06/2014 Aprovació manament 

pagament a justificar 
 

841 13/06/2014 Trasllat expedient 
responsabilitat 
patrimonial 
Excavacions donadeu 

 

842 13/06/2014 Resolució expedient 
sancionador de 
residus RL 

 

843 13/06/2014 Sopar veïns C/ Àngel 
Guimerà 
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Num 
de 
Decret 

Data del 
Decret Resum Observacions 

844 13/06/2014 Exhibició salts de 
MBX plaça Universitat 

 

 
 
9.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents 
 
9.1.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN EL MARC DE L’ORDRE EMO 174/2014 DE 5 
DE JUNY, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ, ADREÇAT A PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, ANY 
2014, DESTINADES A ENTITATS LOCALS. 
 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/174/2014, 
de 5 de juny va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció i obria convocatòria pera l’any 
2014 i concentra en el Consell comarcal del maresme la contractació d’aquestes 
persones i l gestió del programa per als municipis del Maresme interessats en el 
programa, excepte els municipis de Masnou, Premià de Mar de Mar, Pineda de 
Mar i Mataró.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat en sol·licitar subvenció per 
desenvolupar el projecte “Suport als serveis municipals de gestió de deixalleria i 
de manteniment dels jardins de Canet de Mar”, amb la contractació de 4 persones 
amb la categoria de peó, a jornada completa i per termini de 6 mesos. 
 
Atès que cal establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i el Consell Comarcal del maresme, per a la implementació del Programa de 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima 
d’inserció convocatòria per l’any 2014 
 
Atès que per una correcte gestió, cal que l’Ajuntament de Canet de Mar, avanci al 
Consell Comarcal del Maresme, abans del 31 d’agost de 2104 80% del cost total 
de cada contracte respecte dels treballadors assignats, que consta de cost salarial 
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i cost de la seguretat social patronal de tot el període de durada del contracte i que 
li serà liquidat pel Consell Comarcal, segons consta a l’annex 1 del conveni. 
 
Ates que l’Ajuntament de Canet de Mar, en concepte de despeses de gestió a 
favor del Consell Comarcal del Maresme, la quantitat de 3.959,39 euros, 
equivalent al 10% del cost total de cada contracte, més la indemnització per 
finalització i que serà liquidada  al finalització de la contractació, amb data màxima 
del 31 de gener de 2015, e segons consta a l’annex 2 del conveni. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DECANET DE 
MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN EL MARC DE 
L’ORDRE EMO 174/2014 DE 5 DE JUNY, PER LA QUAL S’APROVEN 
LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE 
TREBALL I FORMACIÓ, ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
BENEFICIÀRIES DE LA  RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, ANY 2014 
DESTINADES A ENTITAT LOCALS.  
 
--------------------, xx de juny de 2014 
 
 
REUNITS:  
D’una part, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, en qualitat de 
President del Consell Comarcal del Maresme i en virtut de les facultats que li 
confereix l’acord del Ple celebrat ____, assistit pel Sr. -------- 
 
D’altra part, el Sr. JESÚS MARÍN I HERNÀNDEZ, en qualitat d’Alcalde de 
l’ajuntament de Canet de Mar,  i en virtut de les facultats que li confereix 
l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014, assistit per la 
Sra. Cristina Cabruja Sagré, Secretària accidental  d’aquesta entitat. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
Primer.-  Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre 
EMO/174/2014 de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, ha concentrat en 
el Consell Comarcal del Maresme la contractació d’aquestes persones i la 
gestió del programa per als municipis del Maresme  interessats en el 
programa, tret dels municipis del Masnou, Premià de Mar, Pineda de Mar  i 
Mataró, que poden fer la sol·licitud per compte propi. 
 
Segon.- Les actuacions a desenvolupar en el marc del programa Treball i 
Ocupació són les següents: 
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a) Accions a facilitar la pràctica laboral de les persones mitjançant el 

desenvolupament de treball d’interès públic i caràcter social. L’objecte de 
la subvenció és afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de 
les persones beneficiàries del programa. 
Contractació laboral del 100% de la jornada establerta a l’entitat local, 
amb un import màxim de 850,00 euros mensuals més l’import 
corresponent a les pagues extres durant sis mesos. Aquest import 
correspon al salari base i les pagues extraordinàries corresponents, i 
s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial que 
correspongui. 

 
b) Accions formatives: cost subvencionable per totes les accions de 

formació ocupacional transversal que s’impartirà segons el contingut de 
l’annex 7 de l’ordre i que serà de 30 hores de durada dels mòduls : 

 
Tercer.- L’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, en l’Annex 1, Base 2, b), 
limitava com a entitats beneficiàries de les subvencions d’aquest programa 
a: 
 
“Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els consells comarcals o 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 aquells, d’acord amb les comarques 
que consten a l’annex 6 de l’ordre”.  
 
Quart.- Desprès de recollir totes les propostes, els següents Ajuntaments 
han manifestat el seu interès a participar en el programa amb el 
corresponent número de contractes sempre subjectes a la resolució 
definitiva del SOC:  
 
 Pre-assignacions al Consell Comarcal del Maresme 

 
Municipis Núm. de places-contractes 
Arenys de Mar ............................................................................ 2 
Arenys de Munt ........................................................................... 2 
Argentona ................................................................................... 2 
Cabrera ..................................................................................................1 
Cabrils ........................................................................................ 1 
Caldes d’Estrac  .......................................................................... 1 
Calella ....................................................................................................4 
Canet de Mar .........................................................................................4 
Montgat ....................................................................................... 2 
Premià de Dalt ............................................................................ 4 
Sant Andreu de Llavaneres ...................................................................3 
Santa Susanna ......................................................................................1 
Sant Cebrià de Vallalta ............................................................... 1 
Sant Iscle de Vallalta .............................................................................1 
Sant Pol de Mar .......................................................................... 1 
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Tiana........................................................................................... 1 
Tordera ..................................................................................... 12 
Vilassar de Dalt  .......................................................................... 1 
TOTAL contractes sol·licitats .................................................... 44 
TOTAL Ajuntaments participants
 .............................................................18 
NOMBRE DE CONTRACTES PREASSIGNATS AL MARESME 
.................27 
NOMBRE DE CONTRACTES PREASSIGNATS A PINEDA DE 
MAR............9 
Pineda de Mar 
.................................................................................................3 

 
 
 
Cinquè.- Criteris de distribució de contractes atenent a 27 contractes per la 
comarca i 3 assignats a Pineda de Mar per sol.licitud expressa del seu 
ajuntament, 30 contractes en total. 
 
a) En el cas que l’assignació definitiva del SOC sigui la mateixa que el 

número de pre-assignacions que figura a l’Annex 6 de la Ordre (27 
contractes), el criteri que regirà serà un contracte com a mínim per a 
cadascun dels 18 municipis participants. Els 9 contractes restants seran 
assignats a aquells  9 municipis que la seva sol.licitud sigui superior a 1 
contracte. En cas d’empat el criteri de distribució serà el cens de 
població del municipi (2013). 

 
Sisè.- En data 25 de juny de 2014, el Consell Comarcal del Maresme, ha 
aprovat mitjançant el Decret 194/2014 concórrer a la convocatòria del 
Departament d’Empresa i Ocupació de l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny i 
es ratificarà a la propera Comissió Permanent  del Ple. 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’ajuntament Canet de Mar ha decidit participar al Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció (Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny) mitjançant el 
Consell comarcal del Maresme, per acord adoptat per part de l’òrgan 
competent municipal i formulat a aquests efectes al Consell Comarcal del 
Maresme. 
SEGONA.- 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 la implementació del Programa de Treball i Formació 
adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció 
convocatòria per l’any 2014, d’acord a l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, i 
que estableix com a destinataris d’aquest programa les persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, d’acord amb la base 5 de 
l’esmentada Ordre. 
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A més a més tots els participants han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball 
com a demandants d’ocupació no ocupats a la data anterior a la contractació 
laboral. 
 
TERCER.-  D’acord amb el que recull la base 2..1.b) l’Ordre EMO/174/2014 
de 5 de juny, el Consell Comarcal del Maresme realitzarà fins un màxim 27 
de contraccions,  per als Ajuntaments que han decidit participar mitjançant el 
Consell Comarcal,  segons la relació que figura en l’apartat cinquè dels 
Antecedents Administratius del present conveni.  
 
La selecció de les persones participants es farà conjuntament entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament corresponent, i amb la 
col·laboració de les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
del territori, que seran les encarregades de fer la derivació de les persones 
que compleixin els requisits de l’Ordre.  
 
El Consell Comarcal del Maresme, un cop realitzada la selecció, comunicarà 
a les oficines de treball 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. 
 
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.  
 
La substitució d’un o d’una participant s’ha de realitzar amb una persona 
candidata suplent seguint el mateix procediment que el que s’ha realitzat per 
fer la selecció inicial. 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 del projecte pel qual conclou l’oportunitat i/o 
conveniència de la substitució. 
 
QUARTA.- El Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la subvenció 
rebuda, portarà a terme la formació especificada als mòduls de formació 
professional per a l’ocupació transversal  a impartir per les persones 
participants continguts a l’annex 7 de  l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, 
per un total de 30 hores. 
 
CINQUENA.- 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. 
 
SISENA.- El Consell Comarcal del Maresme disposarà d’una assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil que abastarà tot el període de participació 
durant les accions d’experiència laboral i les formatives de les persones 
participants. El cost d’aquesta assegurança serà repercutit entre tots els 
ajuntaments participants, d’acord amb la liquidació  
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SETENA.- El Consell Comarcal del Maresme té previst iniciar el Programa 
de Treball i Formació abans del 31 de juliol de 2014 per la durada que indica 
l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, de 6 mesos; essent que el termini 
d’execució de les accions serà com a màxim, el 31 de gener de 2015. 
VUITENA.- El Consell Comarcal del Maresme serà l’entitat responsable de 
realitzar la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la 
finalització del programa per justificar la correcta realització de les 
actuacions i les despeses generades. Conseqüentment els Ajuntaments 
participants hauran de facilitar la justificació i informació necessària dins de 
les primeres tres setmanes desprès de la finalització de la contractació. 
 
NOVENA.- Les despeses que s’originin per a la gestió del programa de 
treball i formació estaran dins del pressupost de despeses del Consell 
Comarcal per a l’any 2014. 
 
DESENA.- Els Ajuntaments signataris del present conveni s’obliguen a:   
 

a) Assumir el cost de les despeses originades pels desplaçaments a les 
accions formatives dels treballadors assignats als seus municipis. 

b) Assumir el cost de les Indemnitzacions per finalització de contracte de 
durada determinada a la finalització del contracte laboral respectiu. 

c) Assumir el cost de les baixes per Incapacitat Temporal en el cas que 
aquestes no siguin subvencionades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

d) Assumir el cost de les despeses que no siguin acceptades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en la justificació econòmica del Programa i/o 
en possibles minoracions posteriors, en relació a la subvenció atorgada 
al Consell Comarcal del Maresme, incloent-hi les possibles 
contingències i despeses d’indemnització que siguin recollides en 
eventuals decisions judicials derivades d’expedients d’acomiadament 
de treballadors a proposta de l’Ajuntament.  

e) Avançar al Consell Comarcal del Maresme abans del 31 d’agost de 
2014 el 80 % dels cost total de cada contracte laboral respecte dels 
treballadors assignats a accions dels seus municipis, que consta de: 
cost salarial  i cost de la seguretat social patronal de tot el període de 
durada del contracte, segons les quantitats que figuren al quadre annex 
núm 1 i que li serà liquidat pel Consell Comarcal. D’aquestes quantitats 
avançades, el Consell Comarcal retornarà als Ajuntaments el 60 % del 
cost total de cada contracte durant el mes següent a rebre l’import del 
80% en concepte de bestreta dels costos dels projectes per part del 
Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El 20% restant de 
l’avançament efectuat pels Ajuntaments serà retornat a la finalització 
del projecte, en funció de la liquidació final d’obligacions a càrrec dels 
Ajuntaments que serà girada pel Consell Comarcal del Maresme. 
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f) Assumir el cost de la revisió mèdica en cas que el treballador vulgui 
exercir el seu dret a dur-la a terme. 

g) Assumir el cost de la quantitat en concepte de despeses de gestió a 
favor del Consell Comarcal del Maresme segons el nombre de 
contractacions tal i com es detalla en l’Annex 2 del pressent conveni. 
Aquesta quantia serà el 10% del cost total de cada contracte, més la 
indemnització per finalització, i serà liquidada per part de l’Ajuntament a 
la finalització de la contractació, amb data màxima 31 de gener de 
2015, i sempre subjecte a l’aprovació definitiva del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 

h) Participar en el procés de selecció de les persones que hagin de 
treballar als seus municipis. 

i) Redactar la memòria de justificació del projecte, en el termini que 
estableixi el Consell Comarcal del Maresme. 
 

ONZENA.- Com a obligacions del ajuntaments en matèria de prevenció de 
riscos laborals, els ajuntaments beneficiaris 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 ajuntaments, 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 de 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. 
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 Proporcionaran al Consell Comarcal del Maresme de la roba de treball i 

els Equips de Protecció Individual que  siguin necessaris en funció de les 
tasques i els riscos associats a cada perfil de treballador/a que li indiqui 
el Consell Comarcal, per tal que aquest li pugui lliurar al treballador. En 
cas que no sigui així l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec del cost total 
d’aquests equipaments, que li serà repercutir amb la corresponent 
liquidació del present conveni. 

 
 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 Ajuntament, 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. 

 
 

DOTZENA.- El Consell Comarcal del Maresme com a executor del programa 
de formació i ocupació s’obliga a:   
 
a) La coordinació i realització de les accions formatives i d’experiència 

laboral. 
b) Recollir les memòries tècniques de cada projecte municipal i redactar la 

memòria conjunta de justificació del programa tan tècnica com 
econòmica. 

c) Participar en la selecció i fer la contractació dels beneficiaris del 
programa.  

TRETZENA.- En el cas que algun ajuntament inicialment interessat no 
signés el present conveni, el Consell Comarcal del Maresme posarà a 
disposició de la resta d’Ajuntaments el nombre de contractacions afectades. 
En cas de no haver-hi cap interessat, el Consell Comarcal renunciarà a les 
mateixes. 
 
CATORZENA.- 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 Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació i del Fons Social Europeu; i en concret a  
la base 26 de l’Ordre  EMO/174/2014 de 5 de juny. 
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QUINZENA.- 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. 
 
SETZENA.- 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 EMO/174/2014 de 5 de juny. 
 
DISETENA.- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de 
durada del Programa Treball i Formació, EMO/174/2014 de 5 de juny. 
 
DIVUITENA.-  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. 
 
DINOVENA.- En cas que sorgeixen 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. 
 
   



Ref: S/iu 

 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: mailto:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 
 

27 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
President  Alcalde 
Consell Comarcal del Maresme Ajuntament de Canet de Mar 
 
ANNEX 1 
Cost total del contracte ...... 
....... 
Annex 2 
 
L’Ajuntament de XXXXXXX abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 
quantitat XXXXXX en concepte de la gestió i indemnització per finalització 
de contracte, per les contractacions derivades de EMO/174/2014 de 5 de 
juny, i detallades a continuació: 
 
Nº DE PERSONES CONTRACTADES OCUPACIÓ 
XXXXXXXXXX  XXXX  

 
És per tot això que,de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresmeen el 
marc de l’Ordre EMO 174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa 
de treball i formació, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció, per a l’any 2104.. 
 
SEGON.- Aprovar una despeses de 3.959,39 €, a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, corresponent a la compensació per despeses de gestió i de la quitança 
de les persones contractades a Canet de Mar, d’acord amb l’operació de retenció 
de crèdit núm. 5139/2014. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria comarcals. 
 
9.2.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, 
va acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de 
Contractació en la reunió duta a terme el 20/11/2012, el contracte per a la gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de 
Mar, a l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, 
SA, pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 396.959,67 
€, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així 
com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador i que hagin 
estat acceptades per l’Ajuntament.  
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Atès que en data 21 de desembre de 2012 es va procedir a la formalització de 
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que l’anterior contracte entrà en vigor en data l’1 de gener de 2013 pel que fa 
a la prestació del servei de neteja viària i el 2 de maig de 2013 pel que fa a la 
gestió del servei públic de recollida de residus. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’abril de 2014, va 
acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 22 de desembre 
de 2012, amb l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y 
Auxiliares, SA, en el sentit d’ampliar el servei de neteja viària entre els mesos 
d’abril a novembre. 
 
Vist l’informe emès en data 20 de juny de 2014 pel tècnic de Medi Ambient 
municipal, el contingut literal del qual és el següent: 
 

El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació al reforç del servei de neteja viària en motiu de la 
celebració del Canet Rock, emet el següent 

 
INFORME 
 
Primer.- Atès que entre el proper dissabte 5 de juliol i diumenge 6 de juliol es 
celebra el Canet Rock en el Pla del Sala, colindant amb el municipi de Canet de 
Mar, amb una afluència prevista de 20.000 persones. Atès que aquestes 
persones arribaran amb cotxe, però també amb tren i les llançadores previstes 
amb autobusos des del municipi de Canet de Mar. Atès que el municipi té una 
població de 14.000 habitants i es preveu que una part dels assistents al canet 
Rock puguin passejar-se pel nucli urbà del poble i sobretot per la platja de 
Canet durant la tarda de dissabte 5 de juliol, però sobretot durant tot el 
diumenge 6 de juliol. Atès que es preveu un increment important de brutícia i 
d’incidències relacionades amb la neteja als carrers i a la sorra de la platja. 
Atès que el reforç de neteja viària té un clar interès general de millora que 
repercuteix a la població en general. Atès que l’actual servei de neteja viària no 
pot donar cobertura a la gran afluència de persones que es preveu que 
passegin pel poble i per la platja. 
 
Segon.- Atès que existeix disponibilitat pressupostària per procedir a 
augmentar aquest servei durant aquests dos dies i de la forma en què es 
descriu en el pressupost adjunt. 
 
Tercer.- Atès que hi ha omissions tècniques en el plec de condicions tècniques 
i econòmiques del concurs per a la contractació del servei de neteja viària de 
Canet de Mar, ja que no es va tenir en compte aquest servei extra de neteja 
viària i d’espais públics perquè es desconeixia la celebració d’un acte amb 
aquest volum d’afluència de persones. 
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Quart.- Atès que es proposa contractar una ampliació del servei de neteja tal i 
com es mostra al pressupost adjunt. 
 
Cinquè.- Atès el pressupost presentat per CESPA (s’adjunta a aquest informe). 
Atès que aquest pressupost segueix els mateixos criteris que la oferta 
presentada per CESPA a la seva oferta, sobretot pel que fa als imports unitaris 
de la despesa de personal, de benefici industrial i despeses generals. Atès que 
l’import final (IVA inclòs) és de 4.870,83 €. 
 
Sisè.- La planificació del reforç de neteja viària que es proposa s’haurà 
d’acordar entre l’empresa CESPA i l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, essent aquest últim qui tingui la última decisió en l’acord final. 
 
Conclusió 
Proposo que es modifiqui el contracte de prestació del servei de neteja viària 
incrementant el servei durant els dies 5 i 6 de juliol de 2014 tal i com es descriu 
en el pressupost adjunt i en aquest informe i de forma acordada amb l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar que és qui tindrà la última 
paraula en la decisió final. Proposo que es modifiqui per interès general i per tal 
de subsanar la inadequació de la prestació contractada per satisfer les 
necessitats que pretenen cubrir-se mitjançant el contracte degut a la omissió 
soferta en la redacció del plec tècnic. La prestació d’aquest reforç de servei 
s’haurà de desenvolupar els dies 5 i 6 de juliol segons pressupost adjunt i 
segons indiqui l’Ajuntament de Canet de Mar a través de l’Àrea de Medi 
Ambient. 

 
Vist l’informe emès, en data 25 de juny d’enguany, per la secretària de la 
Corporació, el contingut literal del qual és el següent: 

 
Cristina Cabruja i Sagré, Secretària accidental de l'Ajuntament de Canet de 
Mar (Maresme), d'acord amb allò ordenat per l'Ajuntament mitjançant Provisió 
de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2014, i en compliment de l'establert en 
l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula 
el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de 
Caràcter Nacional, emeten el següent, 
 
INFORME 
 
PRIMER.-El presentinforme de secretaria i intervenció és preceptiu, en els 
termes de l’article  275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril. 
 
SEGON.- La disposició final setzena de la Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, 
d’Economia Sostenible, va modificar el règim de les modificacions dels 
contractes públics de la llavors vigent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. Aquesta modificació es va dur a terme amb la 
voluntat de donar compliment a la normativa europea i a diferents sentències 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, varia totalment la normativa 
dels modificats de conformitat amb les pràctiques recomanades per la Unió 
Europea, especialment pel que fa al posicionament de la Comissió envers les 
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modificacions no previstes als documents de licitació i sobre el caràcter 
d’alteració substancial de les que excedeixin en més del 10 per 100 el preu 
inicial del contracte. 
 
La disposició final trenta-dosena de l’esmentada Llei 2/2011, autoritzava el 
Govern per elaborar, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, un 
text refós en el que s’integressin, degudament regularitzats, aclarits i 
harmonitzats, la Llei 30/2007, de contractes del sector públic i les disposicions 
en matèria de contractació del sector públic contingudes en normes amb rang 
de llei. Així, el 16 de desembre de 2011 entrà en vigor el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el qual conté en el seu 
Títol V del Llibre I, l’actual règim de modificació dels contractes.  
 
TERCER.- La potestat de modificació dels contractes constitueix una 
prerrogativa de l’Administració que tan sols opera per raó d’interès públic i en 
la forma prevista al Títol V del Llibre II del TRLCSP. Així doncs, cal que així 
s’hagi previst als plecs o als anuncis de licitació o en els casos i amb els límits 
previstos a l’art 107 TRLCSP. En qualsevol altra supòsit, si fos necessari que 
la prestació s’executés de manera diferent a la pactada inicialment, s’haurà de 
procedir a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les 
condicions pertinents 
 
La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 219 TRLCSP) i exigirà 
dictamen de la  Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 10% 
del preu primitiu i aquest és igual o superior als 6.000.000.- € (art. 211.3.b) 
TRLCSP). 
 
QUART.- Pel que fa a les modificacions previstes a la documentació que regeix 
la contractació, cal que les condicions en les que es pugui fer-ne ús, es detallin 
de forma clara i precisa, així com el seu abast i límits, amb expressa indicació 
del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el 
procediment que cal seguir per dur-les a terme. 

 
CINQUÈ.- Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació 
només es podrà efectuar quan es justifiqui suficientment la concurrència 
d’alguna de les circumstàncies següents: 

 
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que 

pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions patits 
en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 

b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per 
causes objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents en  
circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o 
similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del contracte 
i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència 
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en la elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 

c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació 
en els termes inicialment definits. 
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d) Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb 
l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a la 
adjudicació del contracte. 

e) Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, 
mediambientals  urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades 
amb posterioritat a l'adjudicació del contracte. 

 
Amb tot, la modificació del contracte així acordada no és discrecional sinó que 
té límits, així, en primer lloc, no pot alterar les condicions essencials de la 
licitació i adjudicació, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària (art. 
107.2 TRLCSP). A aquests efectes, segons disposa l’art. 107.3 TRLCSP, es 
considera que s’alteren les condicions essencials de la licitació en els casos 
següents: 
 
a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques 

essencials de la prestació inicialment contractada.  
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, 

tal com aquesta relació va quedar definida per les condicions de 
l'adjudicació.  

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una 
habilitació professional diferent de l'exigida per al contracte inicial o unes 
condicions de solvència substancialment diferents.  

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en 
menys, el 10 per cent del preu d'adjudicació del contracte; en el cas de 
modificacions successives, el conjunt d'elles no podrà superar aquest  
límit.  

e) En qualssevol altres casos en què es pugui presumir que, d'haver estat 
coneguda prèviament la modificació, haguessin concorregut al 
procediment d'adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van 
prendre part en el mateix haguessin presentat ofertes substancialment 
diferents a les formulades. 

 
Per altra banda, també cal tenir present que la modificació del contracte no es 
podrà realitzar amb la finalitat d'addicionar prestacions complementàries a les  
inicialment contractades, ampliar l'objecte del contracte per tal que pugui 
complir finalitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
mateix, o incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament 
independent. En aquests supòsits, s'ha de procedir a una nova contractació  
de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a 
l'adjudicació de contractes complementaris si concorren les circumstàncies 
previstes en els articles 171.b) i 174.b) TRLCSP (art. 105.2 TRLCSP). 
 
SISÈ.- Pel que fa al procediment per a tramitar les modificacions previstes en la 
documentació que regeix la licitació serà el previst als anuncis o als plecs. 

 
Quant al procediment per a tramitar les modificacions acordades de conformitat 
amb l’article 107 TRLCSP, serà l’establert a l’article 211 TRLCSP i 97 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
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Llei de contractes de les Administracions Públiques (en endavant RGLCAP), 
així doncs, es tramitarà mitjançant un expedient contradictori que comprendrà 
preceptivament les següents actuacions: 

 
1. Proposta de l’Administració o petició del contractista. 
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en 

ambdós casos en el termini de 5 dies hàbils. 
3. Informe, en el seu cas, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a 

evacuar en el mateix termini anterior. 
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent 

notificació al contractista. 
 

SETÈ.- Les modificacions acordades de conformitat amb el que es disposa al 
Títol V del Llibre II del TRLCSP, són obligatòries per al contractista (art. 219.1 
TRLCSP). 
 
VUITÈ.- En el present cas, de conformitat amb l’informe emès, en data 20 de 
juny de 2014, pel tècnic de Medi Ambient municipal, es pretén incrementar el 
servei amb l’ampliació de neteja viària pels dies 5 i 6 de juliol de 2014, dates en 
les que es durà a terme el Festival Canet Rock. 
 
Aquesta modificació no es va preveure ni al plec de clàusules ni a l’anunci de 
licitació, per tant, cal que es doni alguna de les circumstàncies indicades a 
l’article 107.1 TRLCSP. En aquest sentit, el tècnic de Medi Ambient ha informat 
que es tracta d’una omissió tècnica en el Plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, doncs no es va tenir en desconèixer la celebració d’un 
acte am aquest volum d’afluència de persones. Així doncs, podria enquadrar-se 
en el supòsit al punt a) de l’apartat 1 de l’article 107 TRLCSP. 
 
Per altra banda, també informa el tècnic de Medi Ambient que el pressupost 
presentat per la concessionària segueix els mateixos criteris que la oferta 
presentada en la seva plica, sobretot pel que fa als imports unitaris de la 
despesa de personal, de benefici industrial i despeses generals, no alterant-se 
d’aquesta forma la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com va 
quedar definida a les condicions d’adjudicació (art. 107.3.b) TRLCSP). 
 
La present modificació puja la quantitat de 4.428,03 €, IVA exclòs, el que 
representa un 0,10 % sobre el preu del contracte. Tenint en compte l’anterior 
modificació aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’abril 
de 2014, la qual va representar un 3,31% del preu d’adjudicació, hem de 
concloure que el conjunt de modificacions  tampoc excedeix en un 10% el preu 
d’adjudicació (art. 107.3. d) TRLCSP). 
 
Per últim, de l’entitat de la present proposta de modificació també es pot 
concloure que no varien substancialment la funció i característiques essencials 
de la prestació inicialment contractada (art. 107.3.a) TRLCSP), no és 
necessària una habilitació professional diferent de l’exigida per al contracte 
inicial ni unes condicions de solvència substancialment diferents (art. 107.3.c) 
TRLCSP), de la mateixa manera que tampoc es pot presumir que d’haver-se 
conegut prèviament la modificació (com s’ha dir representa un 3,31% del preu 
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del contracte) haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres 
interessats o que els licitadors que en van formar part haurien presentat ofertes 
substancialment diferents a les presentades (art. 107.3.d) TRLCSP). 
 
NOVÈ.- Per últim, indicar que existeix consignació pressupostària suficient per 
a cobrir la despesa corresponent a aquest any 2014 en la partida núm. 22 
16300 22799  del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2014, havent-se 
efectuat ja la corresponent retenció de crèdit amb el núm. 5103. Per altra 
banda, atès que es tracta d’una modificació per a la neteja derivada d’un acte 
concret i determinat, a l’acord de modificació caldria condicionar-se l’efectivitat 
d’aquesta modificació a l’efectiva celebració d’aquest acte. 

 
Atès que l’interventor municipal es remet a l’informe que va emetre conjuntament 
amb la secretària municipal en data 10 d’abril de 2014, en ocasió de l’anterior 
modificació acordada. 
 
Vist el pressupost presentat per la contractista, el qual presenta un reforç tant per 
a la neteja de la platja com de la via pública pels dies 5 i 6 de juliol que puja un 
import de 4.428,03 €, IVA exclòs.  
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 22 de desembre 
de 2012, amb l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y 
Auxiliares, SA, en el sentit de reforçar el servei quant a la neteja viària i de la platja 
durant la tarda del dia 5 i tot el dia 6 de juliol, amb ocasió de la celebració del 
festival Canet Rock, de conformitat amb el pressupost presentat per la 
contractista. 
 
SEGON.- L’import de la present modificació és de 4.428,03 €, IVA exclòs, el qual 
es satisfarà una vegada dut a terme el servei. 
 
TERCER.- Aquesta modificació queda condicionada a la celebració del festival 
Canet Rock, que està previst dur-se a terme des de les 19 h del 5 de juliol fins a 
les 7 h del 6 de juliol de 2014. En cas que finalment no es dugués a terme aquest 
festival, quedarà sense efecte la present modificació. 
 
QUART.-Disposar la despesa de 4.870,83 € amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 22 16300 22799 (RC núm. 5103) del vigent pressupost 
ordinari per a l’exercici 2014.  
 
CINQUÈ.- Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 219 TRLCSP. 
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SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
9.3. SUSPENSIÓ TEMPORAL EXECUCIÓ CONVENI PER AL COMPLIMENT DE 
SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA 
 
Atès que en data 31 de desembre del dos mil tretze, l’Ajuntament de Canet de Mar 
va signar un CONVENI PER AL COMPLIMENT DE SENTÈNCIA JUDICIAL 
FERMA, amb el Sr. JJBT, i en aplicació del que estableix l’art 141.4 de la LRJAP. 
  
Atès que l’esmentat conveni és causa de la Sentència ferma de data 7 d’Octubre 
del 2013,  dictada pel jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, 
sentència que dotava de contingut legal als drets adquirits pel Sr. JJBT 
  
Atès que al pacte quart d’aquest conveni ambdues parts (l’Ajuntament i el Sr. 
JJBT) es comprometen a homologar-lo judicialment en el termini d’un mes des de 
la seva signatura i que el jutjat encara no s’ha pronunciat envers aquesta 
homologació malgrat haver estat presentat el Conveni per les parts el 7 de març 
del 2014. 
  
Atès que en data 30 d’Abril del 2014, el Sr. PNA ha presentat i ha estat acceptat a 
tràmit recurs d’apel·lació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya contra prèvia resolució judicial, en la que 
demana que es reposin les actuacions judicials que van donar lloc a la Sentència 
de 7 d’Octubre del 2013 al punt en el que estima que tenia dret a comparèixer en 
el procediment per ser tercer interessat.  
  
Atès que la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC encara té pendent de 
resoldre el recurs d’apel·lació presentat pel Sr. PNA i no està assenyalat dia i hora 
per a la votació i resolució del recurs. 
  
Atès que, cas d’estimar-se el dit recurs, deixaria sense efecte la Sentència de data 
7 d’Octubre i, en conseqüència, el Conveni quedaria afectat d’ineficàcia 
sobrevinguda. 
  
Vist allò que estableixen els articles 111.2 i 145.2 en relació a l’art 62.1 de la 
LRJAP. 
  
Atès que la defensa de l’interès públic i un criteri mínim de prudència aconsella 
suspendre els efectes que se’n deriven del conveni signat entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Sr. JJBT per complir precisament la Sentència de 7 d’Octubre 
del 2013. 
   
En compliment de les funcions que tinc conferides als arts 41 i 43 del Real Decret 
2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda 
per unanimitat: 
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PRIMER.- Suspendre temporalmentl’execució del conveni signat entre l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el Sr. JJBT, PER AL COMPLIMENT DE 
SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA. 
  
SEGON.- Donat que els motius per acordar aquesta suspensió és la garantia de 
l’interès públic, mantenir aquesta suspensió fins que es pronunciï la Sala del 
Contenciós Administratiu del TSJC respecte del recurs d’apel·lació presentat pel 
Sr. PNA. 
  
TERCER.- Cas de que la Sala del Contenciós Administratiu dels TSJC desestimés 
el recurs d’apel·lació interposat per PNA, la suspensió temporal de l’execució del 
Conveni signat entre l’Alcalde d’aquest Ajuntament i el Sr. JJBT quedaria sense 
efecte i es continuaria amb el compliment del contingut del Conveni. 
  
QUART.- Comunicar aquest acord al Sr. JJBT. 
  
10.- 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 21.46 hores 
de tot el que jo com a secretària accidentalcertifico. 
 
La secretària accidental    L’alcalde 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 


