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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 19 DE FEBRER DE 2015 
 
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: 19.15 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: CatiForcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal.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 12.02.15 
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Relació serveis extraordinaris mes de febrer de 2015 
5) Comunicació de primera ocupació de les obres d’ampliació a l’habitatge 

unifamiliar situat al carrer Verge de les Neus número xx. 
6) Proposta de rectificació d’error en el conveni amb l’Ajuntament de Calella i el 

de Pineda per a l’actuació emmarcada dins del recurs de Centres Locals de 
Serveis a les empreses i denominada “Centres de Serveis Locals a les 
empreses de Calella, Canet de mar i Pineda de Mar, 2015. Atenció integral i 
suport integral a l’empresa i l’emprenedoria” 

7) Relació de decrets des del dia 2 al 6 de febrer de 2015 
8) Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 12.02.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 12 de febrer de 2015 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1.- Diligència d’Ordenació de la Secretària Judicial del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 15 de Barcelona, RCA 317/2011 C, per la qual es dona trasllat 
del requeriment efectual per la Sala Segona del Tribunal Constitucional requerint 
que es remeti certificació de les actuacions relatives al procediment de referència, 
abans de pronunciar-se sobre l’admissió a tràmit del recurs promogut pel Sr. PNA 
 

Se’n dona compte 
 

2.2.- Decret núm. 9/2015, de 12 de febrer de 2015, dictat per la Secretària Judicial 
del Jutjat del contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, en el RCA 382/2013 
A, interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona, pel qual es declara 
apartada i desistida a la Subdelegació del Govern del recurs interposat declarant 
acabat el procés. 
 

Se’n dona compte 
 

2.3.- Decrets de 13 de febrer de 2015, dictats pel Secretari Judicial del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 3  de Barcelona, en el RCA 420/2012 F, de 
reclamació de responsabilitat patrimonial, interposat per la Sra. AMAA, pels quals 
s’aproven les taxacions de costes fixades per l’Ajuntament, de 774,27 euros, i 
fixades per la companyia d’assegurances de 1.698,40 euros, que haurà de pagar 
la condemnada Sra. AMAA. 

 
Se’n dona compte 

 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Proposta d’acord del regidor d’hisenda relativa a: 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vista la relació de despeses de data  19 de febrer de 2015, de l’Ajuntament  
per import de 7.934.35 €, corresponent a la relació de la mateixa data, 
F/2015/5. 
 
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 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 27 de 
novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se presentat 
al·legacions.  
 
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 
d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda per unanimitat: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 19 de febrer de 2015, per 
import de  7.934.35 €, corresponent a la relació F/2015/5  de la mateixa data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
 
4.- RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE FEBRER DE 2015 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de gener al 15 de febrer de 2015. 
 
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. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vist l’informe de l’interventor municipal emès en data 17 de febrer que es 
transcriu a continuació:  

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 

següent 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Fiscalització de la proposta d’aprovació dels serveis extraordinaris del mes de 
Febrer de 2015 (15 de gener a 15 de febrer de 2015). 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, el 
qual fou aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007. 
 
En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de treball 
del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 
Pel que respecte a l’exercici 2015, els esmentats acords de condicions esdevé de 
plena aplicació. 
 
L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal pertanyent a grups i 
categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos de la Policia local), 
un import únic de 19,74 euros/hora (per a l’exercici 2014) per als serveis 
extraordinaris realitzats fora de l’horari laboral, sense distinció del dia de realització 
del servei.  
 
L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els 
horaris especials de la següent manera: 
 

“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de 
l'escala intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o 
responsabilitat determinats específicament pel cap de la Policia local i que 
depenguin directament de la Prefectura. 

Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i 
condicionats per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim horari 
predeterminat, si bé els seran d'aplicació les garanties generals dels horaris. 
Tot i això, la Prefectura ha de procurar establir sistemes de planificació del 
treball que permetin seguir una dinàmica cíclica de les festes i els torns de 
treball.” 

 
Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la 
Policia Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari s’aplicaran 
segons la categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora per als 
comandaments (Inspector i Sergent). 
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La proposta d’acord per la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2015, inclou: 
 

 285,35 € corresponents a serveis extraordinaris del Sergent de la Policia 
Local, que es preveuen satisfer a 33,57 €/hora. Preu aquest que no 
consta aprovat per cap òrgan de la Corporació. 

 Pel que respecte a la resta dels serveis extraordinaris efectuats per la 
Policia Local, es preveu satisfer 4.644,03 € en total, a raó dels següents 
preus/hora: 
 

Categoria Hores Extres Hores Prolongació 
Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 
Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

 
Aquests preus, no consten aprovats per cap òrgan de la Corporació, i 
representen un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant, 
s’incompleix allò que estableix l’article 20.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2015. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 

Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 
CONCLUSIONS 
 
Atès que s’inclou en aquesta proposta l’aprovació dels serveis extraordinaris 
esmentats anteriorment, retribucions que no es troben recollides en l’acord de 
condicions de treball del personal funcionari, i que representen un increment 
respecte al preus regulats al conveni, i per tant, incomplint allò que estableix 
l’article 20.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’Exercici 2015, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de 
serveis extraordinaris. 
 
Addicionalment a l’anterior, fer constar en aquest informe, que s’ha detectat que 
per el que respecte al mes de gener de l’exercici 2015, l’Ajuntament també ha 
procedit a satisfer els següents imports, incomplint també pels motius esmentats la 
normativa d’aplicació: 
 

 211,50 € corresponents a serveis extraordinaris del Sergent de la Policia 
Local, satisfets a 33,57 €/hora. Preu aquest que no consta aprovat per 
cap òrgan de la Corporació. 

 Pel que respecte a la resta dels serveis extraordinaris efectuats per la 
Policia Local, s’han satisfet 8.882,50 € en total, a raó dels següents 
preus/hora: 
 

Categoria Hores Extres Hores 
Prolongació 

Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 
Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 
 

Aquests preus, no consten aprovats per cap òrgan de la Corporació, i representen 
un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant, s’incompleix allò que 
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estableix l’article 20.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’Exercici 2015. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte 
d’aquest reparo suspendrà la tramitació de l’expedient. 
 
És el que s’ha d’informar a la Corporació no posant de manifest les circumstàncies 
d’oportunitat que motiva aquest informe. 
 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2015, hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esport s’acorda 
per unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-mil centcinquanta-sis euros amb 
noranta-tres cèntims (8.156,93 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 de 
gener al 15 de febrer de 2015, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cinc-cents setanta-vuit euros amb 
vuit cèntims (1.578,08 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local durant  el mes de febrer de 2015. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat cinc-cents vuit euros (508 €) corresponent a 
les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local durant el 
mes de febrer de 2015.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents vint-i-sis euros amb quaranta-
vuit cèntims 226,48 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador 
de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de febrer de 2105.  
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents 
partides del pressupost general per a l’any 2015. 
 
 
5.-COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIO A 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL CARRER VERGE DE LES NEUS 
NÚMERO 9. 
  
Vista la instància presentada per la senyora MRM, en nom i representació d’ella 
mateixa, amb la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres 
d’ampliació a l’habitatge unifamiliar situat al carrer Verge de les Neus número 9. 

 
Vist l’informe favorable dels tècnics municipals de data 3 de febrer de 2015, el 
contingut del qual és: 
 
“Practicada una inspecció visual a l’ampliació duta a terme a l’habitatge unifamiliar 
situat al carrer Verge de les Neus, 9, s’ha constatat el següent:   
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1.-Que les obres portades a terme s’ajusten al projecte pel qual es va concedir 
llicència d’obres majors (expedient 41/2014). 
 
2.-En quant als elements urbanístics, aquests no han resultat afectats per les 
obres. 
 
Per tant, s’informa favorablement a la sol·licitud de la llicència de primera 
ocupació”. 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 6 de febrer de 2015, el 
contingut del qual és: 
 
“Una  vegada revisada la documentació presentada per la senyora MRM en virtut 
de la qual comunica a l’Ajuntament la primera ocupació de les obres d’ampliació 
portades a terme a l’habitatge unifamiliar situat al carrer Verge de les Neus, 9, de 
Canet de Mar, s’emet el següent informe en base als següents: 
 
Antecedents: 
 
I.- En data 24.04.2014 (registre d’entrada 2129), la senyora MRM sol·licita llicència 
d’obres majors per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera ubicat al 
carrer Verge de les Neus, 9. La llicència és concedida en virtut de l’acord de la 
Junta de Govern Local, de data 22.05.14 (exp. 41/2014). 
 
II.- Mitjançant escrit de data 23.01.15, registrat d’entrada amb el número 375, la 
interessada comunica la primera ocupació de les portades a terme. 
 
III.- Els tècnics municipals han efectuat visita de comprovació i han emès, en data 
04.02.2015, 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 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer: La legislació aplicable és la següent: 
 

- 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, 

 
- 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), 
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- art. 71.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 

- 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 estableixen els articles 187.5. TRLU i 71.a) RPLU, 
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 l’ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera 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, visat amb el núm. AQM512, de data 2.10.14. 
 
Quart.- 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: 
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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. 

 
D’acord amb l’informe tècnic emès en data 04.02.15, les obres portades a terme 
s’ajusten al projecte a partir del qual es va obtenir llicència d’obres.  
 
Cinquè.- 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. 11594 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’adopciód’aquestacordéscompetènciad’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacionsefectuades per l’AlcaldiamitjançantDecret 
núm. 555/2011, de 14 de juny. 
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VIST el que disposenelsarticles 187 i següents del DL 1/2010 de 3 
d’agostpelquals’aprova el Text Refós de la Lleid’Urbanisme, i l’article 118 i 
concordants de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar, de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la comunicacióprèvia de la primera 
ocupació de les obres d’ampliació de l’habitatgeubicat al carrerVerge de les Neus 
número 9, sol.licitada per la senyora MRM, senseperjudici de tercers i salvat el 
dret de propietat. 
 
SEGON.-Aprovar les taxes urbanístiques per un import de tres-cents euros 
ambquaranta-sis cèntims (300,46 €). 
 
TERCER.-Disposar la devolució de les fiançesdipositades en data 24 de febrer de 
2014, delsvalorsurbanístics en risc per un import de quatre-cents setanta-sis 
euros(476,00 €) i delsresidus de construcció la quantitat de cent cinquanta euros 
(150,00 €).  
 
 
6.-RECTIFICACIÓ D’ERROR EN EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE 
CALELLA I EL DE PINEDA PER A L’ACTUACIÓ EMMARCADA DINS DEL 
RECURS DE CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES I 
DENOMINADA “CENTRES DE SERVEIS LOCALS A LES EMPRESES DE 
CALELLA, CANET DE MAR I PINEDA DE MAR, 2015. ATENCIÓ INTEGRAL I 
SUPORT INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA” 
 
Atès que el món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la 
promoció econòmica del territori, malgrat que el seu paper no hagi estat mai 
suficientment reconegut ni valorat. 
 
Atès que, amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la 
normativa en cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en 
la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb 
recursos escassos i excessivament condicionants per convocatòries tant en la seva 
finalitat com temporalitat. 
 
Atès que, com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos 
aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió 
estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i 
amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els 
canvis en els models econòmics. 
 
Atès que l’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de vida 
dels seus habitants. 
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Atès que, d’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar 
sent dos dels pilars en què es recolzen les polítiques de suport a les persones 
emprenedores i empreses. 
 
Atès que es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis 
en el beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Atès que l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Atès que, tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del 
món local, i per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament, es fa necessari 
escalar de forma més eficient la prestació de determinats serveis, cercant la 
racionalitat territorial i sent la supra municipalitat una de les eines que ho ha de 
permetre. 
 
Atès que l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar disposen de Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant, 
CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació i consolidació a 
les persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Atès que tots tres CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi 
estan interessats que les persones emprenedores i empreses del seu municipi 
puguin rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats.  
 
Atès que en el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2012-2015", els Ajuntaments de 
Calella, Canet de Mar i Pineda de Mar formularan sol·licitud al Catàleg de Serveis 
2015 d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses 
(CLSE) de Calella, Canet de Mar i Pineda de Mar, 2015. Atenció i suport integral a 
l’empresa i l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques de Teixit 
Productiu, recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). 
 
Atès que l'ens gestor serà l’Ajuntament de Calella i els ens executors seran 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Pineda de Mar, es fa necessari i 
convenient la signatura d’un conveni que reguli les relacions que s’han d’establir 
entre els tres ajuntaments en la gestió, l’execució i la justificació tècnica i econòmica 
d'aquesta subvenció. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre tots tres ajuntaments, i de 
conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària de data 5 de febrer de 2015 acordà per unanimitat l’aprovació del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de 
Mar en el marc de les polítiques de teixit productiu del Catàleg de Serveis 2015 de 
la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, referent a 
l’actuació emmarcada dins del recurs centres locals de serveis a les empreses 
(CLSE) i denominada “Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) de 
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Calella, Canet de Mar i Pineda de Mar, 2015. Atenció i suport integral a l’empresa i 
l’emprenedoria”. 
 
Revisat l’esmentat conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella i 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, s’ha detectat un error en el primer paràgraf del 
Pacte Segon – compromisos de les parts. En aquest paràgraf diu: “L’ajuntament 
de Pineda de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als CLSE 
de Canet de Mar i Pineda de Mar a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Canet de Mar i Pineda de Mar...”, però en comptes de “l’ajuntament 
de Pineda de Mar” hauria de dir “l’ajuntament de Calella”. 
 
Atès que per tal de procedir a la signatura del conveni entre el tres ajuntaments és 
necessari que la redacció de tots els pactes sigui correcta, de conformitat amb la 
proposta de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, 
Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Esmenar l’error detectat en el conveni de col·laboració modificant el 
primer paràgraf del pacte segon – compromisos de les parts, de manera que on 
posa “L’ajuntament de Pineda de Mar” posi “L’ajuntament de Calella”. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jesús Marín i Hernàndez, per 
signar els documents que siguin necessaris. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats. 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 2 AL 6 DE FEBRER DE 2015 
 
Num Data  Resum 
106 02/02/2015 Estimació al·legacions i resolució de procediment d'incoació solar 

ronda Anselm Clavé Drassanes del Pla 
107 02/02/2015 Sol·licitud de subvenció per la utilització d'àrids reciclats 
108 02/02/2015 Desistiment procediment licitació rènting fotocopiadores 
109 02/02/2015 Ocupació via pública del caixer automàtic pel banc de Santander 

2015 
110 02/02/2015 Ocupació de la via pública del caixer automàtic del banc de 

Sabadell pel 2015 
111 02/02/2015 Incoació ordre d’execució façana c/ Abell Baix, XX 
112 02/02/2015 Manament a pagament a justificar- Despeses dels tres Tombs 
113 02/02/2015 Autorització per una festa country l'envelat 
114 03/02/2015 Tarja de disminució 
115 03/02/2015 Incautació fiança titular guingueta número 3 
116 03/02/2015 Autorització festa - Frankfurt Disset- dies 9 i 8 de febrer 
117 03/02/2015 Autorització festa - cafè Dau el Set - dia 4 de febrer 
118 03/02/2015 Designa advocat resolució desestimació recurs 90/14 
119 03/02/2015 Autorització espai públic a Convergència democràtica de 

Catalunya 
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Num Data  Resum 
120 03/02/2015 Presentació joves per la terra 
121 03/02/2015 Aprovació manament pagament a justificar 
122 03/02/2015 Incoació expedient contractació subministrament tractor 
123 04/02/2015 Tarja de disminució 
124 04/02/2015 Tarja de disminució 
125 04/02/2015 Revisió d'ofici expedient 197/128 
126 04/02/2015 Despeses setmanals 
127 04/02/2015 Canvi de nom de l'activitat de la Riera del Pinar, 35 
128 04/02/2015 Ocupació via pública 2015 de la floristeria de la Riera Gavarra, 27 

129 04/02/2015 Parelles estables 
130 05/02/2015 Canvi nom de cementiri 
131 05/02/2015 Canvi nom de cementiri 
132 05/02/2015 Canvi nom de cementiri 
133 05/02/2015 Sol·licitud subvenció tallers ambientals per a l'escola Misericòrdia 

Xarxa Governs Locals 
134 06/02/2015 Tarja de disminució 
135 06/02/2015 Autorització avançament de nòmina al Sr. P.R.R. 
136 06/02/2015 Avançament de nòmina al Sr. S.S. 
137 06/02/2015 Sol·licitud Jutjat, d'entrada a Rda. Dr. Anglès, 68 
138 06/02/2015 Incoació sancionador de civisme Sr. MD.G. 
139 06/02/2015 Incoar sancionador de civisme al Sr. J.V.E. 
140 06/02/2015 Incoar sancionador de civisme al Sr. J.T.LL. 
141 06/02/2015 Modificació per generació d'ingressos 
142 06/02/2015 Modificació de pressupost- FEDER 
143 06/02/2015 Resolució expedient protecció de legalitat urbanística parcel.la 36 

polígon 3 
144 06/02/2015 Incoació expedient sancionador Polígon 3 parcel·la 36 
145 06/02/2015 Adjudicació contracte obres Odèon 
 
8.- 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 20.00 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
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Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 


