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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 22 D’ABRIL 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: Extraordinari Urgent 
Hora que comença: 19.14 hores 
Hora que acaba: 21.12 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) Declaració urgència de la sessió 
2) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 16.04.15 
3) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
4) Relació de despeses 
5) Aprovació relació serveis extraordinaris efectuats des del 15 de març al 15 

d’abril de 2015 
6) Concessió llicència de segregació de la finca ubicada al carrer Emilia 

Domènech número xx 
7) Concessió de llicència d’obres menors a la mercantil J. Maynat, S.A,. per al 

muntatge de bastida per a la rehabilitació de la façana de l’edifici situat al pas 
d’en marges, xx 

8) Tramitació d’una llicència urbanística d’usos i obres provisionals per a 
l’emmagatzematge o dipòsit simple d’autocaravanes 

9) Concessió de llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris del carrer 
Lleida, xx, per a la rehabilitació de façanes amb muntatge de bastida 

10) Rectificació acord junta Govern Local de data 1 d’abril de 2015 sobre la 
incoació de l’expedient de procediment d’elecció del jutge de pau titular i 
substitut 

11) Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions sobre 
l’import sobre béns immobles durant l’exercici 2015 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

12) Aprovació del projecte municipal de mesures alternatives a la sanció 
administrativa 

13) Adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni signat entre el Consell 
Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona per al tractament de les 
dades personals 

14) Relació de decrets des del dia 23 al 27 de març de 2015 ( Del nº 313 al nº 346) 
15) Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, procedeix el pronunciament de la Junta de Govern Local sobre el 
caràcter urgent de la present sessió, en compliment del que determina l’article 
113.1.a) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El caràcter urgent de la sessió ha estat aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 16.04.15 
 
Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinàriadel dia 16 d’abril 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. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
3.1.- Diligència d’Ordenació de 14 d’abril de 2015, de la Secretària judicial del 

Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, en el RCA 50/2015 D 
procediment abreujat, interposat pel Sr. FFF contra l’ORGT de la Diputació 
de Barcelona, fent constar que es té per personat a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en qualitat de codemandat. 

 
S’acorda sol·licitar al Servei d’Assistència Jurídica de la Diputació de 
Barcelona que es designi lletrat per a la defensa municipal en aquestes 
actuacions i nomenar procurador al Sr. Fco. Javier Manjarín Albert. 
 

3.2.- Auto de 16 d’abril de 2015 del Magistrat del Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 15 de Barcelona, en el RCA 317/2011-C, interposat pel 
Sr. JJBT contra l’Ajuntament de Canet de Mar, dictat en el procediment 
d’execució forçosa de sentència, pel qual es declara la no homologació del 
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conveni subscrit entre els litigants de data 17 de gener de 2014 per ser 
extemporani. 

 
S’acorda sol·licitar a l’advocat Albert Boada Ubach assessorament jurídic de 
com  procedir arribats a aquesta moment processal. 
 

3.3.- Decrets de 15 d’abril de 2015, dictats per la Secretària Judicial del Jutjat 
del contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el RCA 261/2013 D, 
procediment abreujat, interposat pels senyora AC i NF contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, pels quals es declaren acreditats els pagaments de les 
costes processals, per part dels condemnats, corresponents als honoraris 
de les representacions de l’Ajuntament i del Sr. MFA.  

 
Se’n dona compte 
 

3.4.- Decret de 2 d’abril de 2015, dictat pel Secretari judicial del Jutjat social 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment acte administratiu en matèria 
laboral i seguretat social 130/2015 F, interposat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar contra el Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de 
Catalunya (Direcció general dels Serveis Territorials ) pel qual s’admet la 
demanda interposada i s’assenyala el judici pel dia 17 de febrer de 2016, a 
les 9:45h. 

 
Se’n dóna compte 
 

3.5.- Diligència d’Ordenació de 15 d’abril de 2015, dictada per la Secretària 
judicial del Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona en el 
RCA 95/2013-4, interposat per la mercantil SOREA, SA contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per la qual es dóna trasllat a l’Ajuntament de l’escrit, de 
data 30marc de 2015, de l’actora pel qual sol·licita l’aixecament de la 
suspensió del procediment i la celebració de la vista de conclusions a la 
major brevetat possible, per tal que, en el termini de cinc dies manifesti el 
que consideri convenient. 

 
S’acorda sol·licitar a l’advocat Francesc Jové de Rafael que presenti escrit 
d’al·legacions contra l’esmentat escrit de SOREA, SA en el termini de cinc 
dies. 
 

2.6.- Escrit presentat per la representació i defensa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, de data 20 d’abril de 2015, en el RCA 458/2014 D, interposat per la 
mercantil Invermercury, SL contra l’Ajuntament, pel qual es sol·licita que es 
tingui per compareguda a l’Administració amb designació d’advocat i 
procurador per les referides actuacions. 

 
Se’n dóna compte 
 

3.7.- Diligència d’Ordenació de data 16 d’abril de 2015, dictada per la Secretària 
Judicial del Jutjat del contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, en el 
RCA 536/2014- A, interposat pel Sr. MRP, contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar, per la qual es té per compareguda a l’Administració i s’assenyala la 
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vista oral del procediment pel proper dia 5 de novembre de 2015 a les 
11:30h. 

 
S’acorda donar trasllat de la mateixa al lletrat designat per la Diputació de 
Barcelona que dugui la defensa municipal en aquest assumpte.  

 
 
 
 
 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 22 d’abril de 2015 
 
 
Vista la relació de despeses de data  22 d’abril de 2015, de l’Ajuntament  per 
import de 55.158,96 €, corresponent a la relació de la mateixa data, F/2015/14. 
 
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 de l’Alcaldia 
d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 22 d’abril de 2015, per 
import de  55.158,96 €, corresponent a la relació F/2015/14  de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
5.- APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15   DE MARÇ AL 15 D’ABRIL DE 2015 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia  15 de març al 15 d’abril 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. 
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Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis 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. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 21 d’abril, que es 
transcriu a continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris 
realitzats en el període comprès entre el dia 15 de març de 2015 fins al dia 
15 d’abril de 2015, emet el següent  

 
INFORME 

 
Primer.-  Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels 
diferents serveis municipals, que han estat validades pels responsables 
tècnics i pels regidors delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels 
imports que s’indiquen pels conceptes que s’esmenten en cada cas: 
 
1.- Policia Local:  

a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 2.439,98 €, que     
correspon a:  

  - Sergent: 1 hores extres 
  - Caporals: 1 hores extres 
  - Agents: 

 72 hores extres, derivades de diversos serveis i situacions 
imprevisibles. 

 2,5 hores de perllongació de jornada. 
 

b) Serveis nocturns,  amb una despesa global de 1.842,08 €, que 
correspon a 928 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius 
policials. 

 
c) Treballs com a cap de serveis,  amb una despesa global de 1.040,00€, 
que correspon a 548 hores efectuades com a responsable de torn, per 
diversos efectius, motivat per l’absència de caporal en el torn. 
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d) Assistències a judicis,  amb una despesa global de 263,24 €, per 
l’assistència a 4 judicis, tots els en el partit judicial d’Arenys de Mar, per 
part de diversos efectius de la Policia Local, derivada d’actuacions 
policials.  

 
e) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global 
de 195,12 €, que correspon a 200,75 hores de coordinació administrativa, 
dutes a terme per les dues auxiliars administratives destinades a la Policia 
Local.  

 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 860,68 €, que correspon 
a:  
  - 4 guàrdies del servei de paletes 
  
3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 860,68 €, que 
correspon a:  
  - 4 guàrdies del servei d’electricistes 
 
4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.075,85 €, que 
correspon a:  
  - 5 guàrdies del servei de Cementiri 
 
5.- Àrea d’Esports, amb una despesa global de 350,38 €, que correspon a:  

- Vigilants instal·lacions esportives, es proposa el pagament de 
17,75 hores extres, realitzades els dies festius de Setmana Santa, 
per la realització en el Camp de Futbol Municipal del torneig de 
Komm-mit 

 
 
Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis 
extraordinaris de la Policia Local es retribueixin de la manera següent: 
 

Categoria HoresExtres HoresProlongació 

Sotsinspector 37,01€/h 23,60 €/h 
Sergent 35,25 €/h 30,75 €/h 

Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 

Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

 
Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment 
de l’import del preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia 
de les hores. A més a més, es preveu retribució per a les categories de 
sergent i sotsinspectors que no estava prevista.  
 
Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal 
amb els responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del 
2015, els serveis extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de 
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treball, pendent d’aprovar, per tant aquesta retribució no se sustenta en cap 
acord formal. 
 
Tercer.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de 
cada concepte s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per 
al personal laboral com l’Acord de condicions de treball per al personal 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar, vigents a l’actualitat.  
 

 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a vint-i-un d’abril dos 
mil quinze.  

 
Vist l’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 22 
de març, 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 
d’abril (15 de març a 15 d’abril). 
 
 
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.  
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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). 
 
La proposta d’acord per la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2015, 
inclou: 
 

 35,25 € corresponents a serveis extraordinaris del Sergent de la 
Policia Local, que es preveuen satisfer a 35,25 €/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 2.394,73 € 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 
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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. 
 
 
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 de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de cinc mil cinc-cents setanta-set euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (5.577,58 €) els serveis extraordinaris  efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el  15 de març al 15 d’abril de 2015, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil vuit-cents quaranta-dos euros amb 
vuit cèntims (1.842,08 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal 
de la Policia local durant  el mes d’abril de 2015. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat mil quaranta euros (1.040 €) corresponent a 
les tasques de cap de servei efectuades per agents de la Policia local durant el 
mes d’abril de 2015.  
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de dos-cents seixanta-tres euros amb vint-i-
tres amb vint-i-quatre cèntims (263,24 €) corresponent a les assistències a judicis 
fora de l’horari laboral, del personal de la Policia local durant el mes d’abril de 
2015.  
 
Cinquè.- Remunerar fins a la quantitat de cent noranta-cinc euros amb tretze 
cèntims (195,13 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes d’abril de 2015. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides 
del pressupost general per a l’any 2015. 
 
 
6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIO DE LA FINCA UBICADA AL 
CARRER EMILIA DOMÈNECH NÚMERO xx.  
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Vista la instància presentada pel senyor JALR, en nom i representació d’ell mateix, 
en virtut de la qual sol·licita llicència de segregació de la finca ubicada al carrer 
Emília Domènech número 11. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 19 de març de 2015, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que es tracta de la memòria tècnica i els plànols que defineixen la 
segregació que es vol realitzar per tal de dividir la finca situada al C/ Emília 
Domènech, XX en dues finques independents. Dins la parcel·la que es vol 
segregar hi ha una construcció destinada a habitatge unifamiliar aïllat, que es 
manté.  
 
Consultat el Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, es 
comprova que l’esmentada finca es troba en sòl urbà i té el seu aprofitament 
limitat pels paràmetres de la zona 4 “cases aïllades”, subzona 4b “parcel·la 
mínima 400 m2”: 
 

a) Parcel·la mínima 400 m². 
b) Front mínim de parcel·la 15 m. 
c) Distàncies mínimes a límits de parcel·la 3 m. (laterals i posteriors) i 6 m. a 

l’alineació al carrer. 
d) Ocupació màxima edificació principal 30%, edificació secundària 5%. 
e) Índex d’edificabilitat net 0,50 m² sostre/m² sòl. 

 
La proposta presentada s’ajusta a les previsions de la normativa, tal i com es pot 
veure en els següents quadres comparatius, excepte pel que fa a la separació a 
límits de parcel.la, ja que les construccions existents, fins i tot dins la finca original, 
no respecten les distàncies mínimes, ara bé, la proposta de segregació si que ho 
té en compte i els nous límits de parcel.la s’ajusten a les previsions de la 
normativa, per tant, d’acord amb les disposicions transitòries de les Normes 
Subsidiàries, la proposta presentada també s’ajustaria a les previsions de la 
normativa en aquest punt.  
 
Quadres  comparatius: 
 
PARCEL.LA INICIAL: 
 

 Normativa Existent 
Sup. mín. parcel·la 400 m² 995,00 m² 
Front  mín. parcel·la 15,00 m > 15,00 m 
Distàncies mínimes a 
límits de parcel.la 

3,00 m. a lateral i posterior 
 
6,00 m. a l’alineació a carrer 

< 3,00 m (est) 
> 3,00 m (sud) 
< 6,00 m 

Ocupació màxima Principal 30%  (298,50 m²) 
Secundària 5% (49,75 m²) 

159,41 m² 
19,02 m² 

Edificabilitat màxima 0,50 m² sostre/m² sòl (497,50 m²) 220,48 m² 
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PARCEL.LA RESULTANT A: 
 

 Normativa Existent 
Sup. mín. parcel·la 400 m² 541,02 m² 
Front  mín. parcel·la 15,00 m 48,70 m 
Distàncies mínimes a 
límits de parcel.la 

 
3,00 m. a lateral i posterior 
6,00 m. a l’alineació a carrer 

Separació a nou 
límit de parcel.la 
> 3,00 m. 

Ocupació màxima Principal 30%  (162,31 m²) 
Secundària 5% (27,05 m²) 

159,41 m² 
19,02 m² 

Edificabilitat màxima 0,50 m² sostre/m² sòl (270,51 m²) 220,48 m² 
 
 
PARCEL.LA RESULTANT B: 
 

 Normativa Existent 
Sup. mín. parcel·la 400 m² 453,98m² 
Front  mín. parcel·la 15,00 m 19,94 m 
Distàncies mínimes a 
límits de parcel.la 

3,00 m. a lateral i posterior 
6,00 m. a l’alineació a carrer 

- 
- 

Ocupació màxima Principal 30%  (136,19 m²) 
Secundària 5% (22,70 m²) 

0 m² 
0 m² 

Edificabilitat màxima 0.50 m² sostre/m² sòl (226,99 m²) 0 m² 
 
  

Per tot l’esmentat, s’informa favorablement a la sol·licitud de llicència de 
segregació de la finca situada al C/ Emilia Domènech, 11, en dues finques 
independents.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 d’abril d’enguany, el 
contingut del qual és: 
 
“Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació complementàries 
presentades pel senyor JALR per obtenir llicència de segregació de la finca 
ubicada al carrer Emília Domènech, XX, s’emet informe a partir dels següents 
 
ANTECEDENTS 
 
1r.- Mitjançant escrit de data 12.03.2015, registrat d’entrada amb el número 1705, 
el senyor JALR, ha sol·licitat llicència de segregació de la finca ubicada al carrer 
Emília Domènech, XX, de Canet de Mar. 
 
2n.- L’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 19.03.2015, informe 
favorable sobre la documentació presentada i la concessió de la llicència 
sol·licitada, per tal com l’actuació projectada s’ajusta plenament a les 
prescripcions de les NNSS. 
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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, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emetre el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En l’aspecte merament formal, les sol·licituds de llicència de parcel·lació 
han de reunir la totalitat dels documents a què es refereix l’article 124 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS), això és, memòria, certificat de 
domini i càrregues i plànols. Correspon als serveis tècnics municipals pronunciar-
se sobre la bondat i suficiència dels anteriors documents i, cas que les 
certificacions registrals suscitessin dubtes, secretaria es pronunciaria a instàncies 
dels serveis tècnics. 
 
Segon.- En l’aspecte substantiu o material les llicències de parcel·lació vénen 
regulades als articles 191 a 196 TRLUC, segons els quals s’entén per parcel·lació 
urbanística tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o 
més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques 
dels terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de 
la implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti 
o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per a 
destinar-les a usos urbans. També és parcel·lació tota operació que tingui les 
mateixes finalitats que les especificades anteriorment en què, sense divisió ni 
segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una determinada 
finca, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de 
terrenys. 
 
Finalment, encara és també parcel·lació la constitució d’associacions i societats 
en les que la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions 
incorpori el dret d’utilització exclusiva anteriorment esmentat. 
 
Tercer.- Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, la 
competència per a l’atorgament o denegació de la qual és de l’Alcaldia, si bé fou 
delegada 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”. 
 
Quart.- Només es poden fer parcel·lacions urbanístiques i, consegüentment, 
atorgar llicències de parcel·lació, si prèviament s’ha aprovat un pla d’ordenació 
urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana que el desplegui, 
quan afecti a sòl urbà, o si prèviament s’ha aprovat el pla parcial del sector 
corresponent per al sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable no es poden fer 
parcel·lacions urbanístiques en cap cas. Els lots resultants d’una parcel·lació 
efectuada amb infracció de les anteriors disposicions mai no es poden considerar 
solars, ni és permès d’edificar-hi, sens perjudici de l’aplicació de les mesures de 
protecció de la legalitat urbanística que hi corresponguin. 
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Cinquè.- D’acord amb el que estableix l’article 17.2 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLU), en cap cas les operacions de divisió i d’agrupació de terrenys en sòl urbà 
no poden resultar lots edificats que incompleixin les condicions d’edificabilitat de 
parcel·la establertes pel planejament urbanístic. 
 
Segons consta a l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 
19.03.2015, la proposta presentada s’ajusta a les previsions de la normativa, 
excepte pel que fa a la separació a límits de parcel.la, ja que les construccions 
existents, fins i tot dins la finca original, no respecten les distàncies mínimes. No 
obstant, segons consta a l’informe esmentat, d’acord amb les previsions de les 
disposicions transitòries de les NNSS, la proposta presentada també s’ajustaria a 
les previsions de la normativa en aquest punt. 
 
En aquest sentit, atenent al fet que la construcció existent data de l’any 1970, 
segons consta a la fitxa cadastral de la finca, és d’aplicació el primer apartat de la 
Disposició Transitòria Primera de les NNSS, que disposa el següent: 
 

“1.- Les edificacions i els usos anteriors a aquestes Normes subsidiàries 
que superin les condicions d’edificabilitat establertes per a cada zona 
(alçada, profunditat edificable, percentatge d’ocupació, et.), o que no 
s’ajustin al règim d’usos, podran fer obres de reparació, modernització, 
millora de les seves condicions higièniques o estètiques o de consolidació 
en cas de sinistre, i podran augmentar el seu volum d’acord amb els 
paràmetres establerts per a cada zona.” 

 
A la vista del projecte i en aplicació de la Disposició Transitòria Primera, la finca 
resultant A, d’un banda, continua en la mateixa situació urbanística i, de l’altra, 
neix una nova parcel·la, la finca B, que compleix tots els paràmetres urbanístics 
d’aplicació.  
 
En els termes anteriorment al·ludits, s’informa favorablement la llicència de 
segregació sol·licitada.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
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Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència de segregació al senyor JALR, per dividir la finca 
ubicada al carrer Emília Doménech número XX en dues finques registrals 
independents, d’acord al projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic Jorge 
LlàcerPeñalba, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat.  
 
SEGON.- Les finques resultants seran les següents: 
Finca A: Superfície 541,02 m2. 
Urbana.- Solar apte per a l’edificació, situada a la Vila de Canet de Mar, de forma 
quasi rectangular, amb front, per on té la seva entrada, al carrer Emília Domènech 
número XX. Té una superfície de cinc-cents quaranta-un metres amb dos 
decímetres quadrats (541,02 m2). 
Llinda.- Al Nord en línia de 31,95 metres amb el carrer Emília Domènech; a l’est 
(amb un total de 16,53 m.), en part i en línia de 14,90 metres amb la finca 
assenyalada amb el número 9 del carrer Emília Domènech i en part i en línia de 
1,63 metres amb la finca assenyalada número 6 del carrer Isla Cristina; a l’oest en 
línia de 16,75 metres amb el carrer Emília Domènech i sud en línia de 33,19 
metres, amb la finca segregada. 
 
Finca B: Superfície 453,98 m2. 
Urbana.- Solar apte per a l’edificació, situada a la Vila de Canet de Mar, de forma 
quasi rectangular, amb front al carrer Emília Domènech, si bé té la seva entrada 
pel carrer Isla Cristina pendent de determinar el número de policia. Té una 
superfície de quatre-cents cinquanta-tres metres amb noranta-vuit decímetres 
quadrats. (453,98 m2.). 
Llinda.- Al Nord en línia de 33,19 metres, amb la finca de la qual se segrega (finca 
número 11 del carrer Emília Domènech); a l’est, en línia de 13,52 metres amb la 
finca assenyalada número 6 del carrer Isla Cristina; a l’oest en línia de 13,50 
metres amb el carrer Emília Domènech i Su (amb un total de 34,25 m), en part i en 
línia de 27,81 metres amb la finca assenyala número 10 del carrer Isla Cristina i en 
part i en línia de 6,44 metres amb el carrer Isla Cristina per on té la seva entrada. 
 
TERCER.- Aprovar les taxes urbanístiques per un import de dos-cents tretze euros 
amb set cèntims (213,07 €). 
 
 
7.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA MERCANTIL J. 
MAYNAT, S.A., PER AL MUNTATGE DE BASTIDA PER A LA REHABILITACIO 
DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL PAS D’EN MARGES, XX. 
 
Vista la instància presentada per la mercantil J. MAYNAT, S.A., en virtut de la qual 
sol.licita llicència d’obres menors per al muntatge de bastida per a la rehabilitació 
de la façana de l’edifici situat al C/Pas d’en Marges, XX. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 7 d’abril  d’enguany, que es 
transcriu a continuació: 
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“Revisada la documentació de referència es comprova que aquesta complementa 
l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres menors per a la rehabilitació amb 
muntatge de bastida de la façana de l’immoble situat al carrer Pas d’en Marges, 
XX, d’acord amb el que s’especificava al primer informe emès pels Serveis 
Tècnics municipals en dat 4 de març del 2015.  
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural.  
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Pel que fa als aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
 

 En qualsevol cas, la concessió de la llicència anirà condicionada a la 
reposició de qualsevol element de vitalitat que resulti afectat per les obres 
sol·licitades. 
 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements 
auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel 
que fa a la bastida i ocupació de la via pública en general: 

 
1. respectar les següents condicions generals: 

o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 
obres. 

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 

2. Liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de via pública” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 d’abril d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 07.04.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per al 
muntatge de bastida per a la rehabilitació de la façana de l’edifici situat al Pas d’en 
Marges, XX, sol·licitada pel senyor AVG, en nom i representació de la mercantil 
J.MAINAT, SL, s’emet el següent 
 



Ref: S/Sd 

 
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 
 
 

16 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud de l’interessat. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
No consta a l’expedient que s’hagi efectuat la liquidació per aquest concepte, per 
la qual cosa caldrà fer-ho abans de retirar la llicència. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 07.04.2015.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la mercantil J.MAINAT, S.L., per al 
muntatge de bastida per a la rehabilitació de la façana de l’edifici situat al Pas d’en 
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Marges, 4, sense perjudici de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents 
condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural.  
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Pel que fa als aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
 

 En qualsevol cas, la concessió de la llicència anirà condicionada a la 
reposició de qualsevol element de vitalitat que resulti afectat per les obres 
sol·licitades. 
 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements 
auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel 
que fa a la bastida i ocupació de la via pública en general: 

 
1. respectar les següents condicions generals: 

o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 
obres. 

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 

2. Liquidar les taxes corresponents a l’ocupació de via pública” 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de dos-cents un euros amb setanta-vuit cèntims d’euro (201,78 €)  i 
la liquidació complementària per import de trenta-sis euros amb trenta-dos cèntims 
d’euro( 36,32€) i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros 
amb vint-i-un cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.-  Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de cent euros amb vuitanta nou 
cèntims d’euro (100,89€) i la fiança per residus de la construcció per import de cent 
cinquanta euros (150,00€). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que s’ocuparà la via pública, 
abans de retirar la llicència d’obres, haurà de procedir a la liquidació corresponent 
d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals vigents. 
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8.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL CARRER LLEIDA, XX, PER A LA REHABILITACIO DE 
FAÇANES AMB MUNTATGE DE BASTIDA. 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del C/Lleida, XX, en 
virtut de la qual sol·licita llicència d’obres menors per a la rehabilitació de façanes 
amb muntatge de bastida. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 8 d’abril  d’enguany, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de referència 
es comprova que les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la 
rehabilitació de façanes amb muntatge de bastida fixa a l’edifici situat al carrer 
Lleida, 1. 
 
Les obres esmentades s’ajusten a les previsions de la normativa urbanística 
vigent, per tant, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència d’obres  
menors amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
 

 Tot i que a la sol·licitud de llicència d’obres menors s’indica que no caldrà 
ocupar la via pública, es preveu la col·locació de la bastida a la vorera, es 
a dir, ocupant la via pública, per tant, caldrà liquidar les taxes 
corresponents a aquest concepte. 
 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements 
auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel 
que fa a la bastida i ocupació de la via pública, respectar les següents 
condicions generals: 
 

o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 
obres. 

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
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 Pel que fa al paviment de la Riera Gavarra, caldrà respectar els criteris  

que a continuació es detallen, i que limiten el trànsit de vehicles per la 
Riera. En el cas que no fos possible, s’haurà de preveure itineraris 
alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local. 

 
PRESCRIPCIONS PER AL TRANSIT RODAT QUE POT CIRCULAR PELS 
NOUS PAVIMENTS DE LA RIERA GAVARRA: 

 
1. Paviment continu asfàltic: calçada Riera Gavarra 

Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 

2. Paviment de llosa de pedra: voreres Riera Gavarra 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment 
s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim 
de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h. 
 

 En qualsevol cas, la concessió de la llicència anirà condicionada a la 
reposició de qualsevol element de vialitat que resulti afectat per les obres 
sol·licitades.” 

 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 13 d’abril d’enguany,  el 
contingut del qual és: 
 
“Atès que l’arquitecta tècnica municipal ha emès, en data 08.04.2015, informe 
favorable sobre la concessió de llicència municipal d’obres menors per a la 
rehabilitació de façanes amb muntatge de bastida fixa a l’edifici ubicat al carrer 
Lleida, XX, sol·licitada per la Comunitat de Propietaris de l’immoble, s’emet el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a 
sol·licitud dels interessats. La sol·licitud compleix els requisits establerts en l’article 
70 LRJPAC, va documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, 
així com l’art. 113 de les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i 
les condicions de l’obra, amb detall suficient per a poder verificar la seva 
conformitat amb l’esmentada normativa, tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Segon.- Consta acreditat a l’expedient que s’ha efectuat la liquidació de l’ICIO i de 
les taxes urbanístiques i que han estat dipositades les garanties legals exigibles.  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 6.6.b), per remissió a l’article 5.2.f), de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, de 26 de gener del 2005, totes les sol·licituds de llicència 
d’obres majors i menors han de contenir una sol·licitud d’ocupació privativa de 
domini públic, si s’escau. En els termes de l’article 14.2 de la mateixa Ordenança, 
les autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a una altra 
llicència que siguin necessàries per a l’execució de l’actuació han de subjectar-se 
a un seguit de condicions, entre les quals cal destacar-ne el fet que s’ha de 
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tramitar d’ofici conjuntament amb les llicències que complementen, segons els 
criteris establerts en l’annex I de l’al·ludida Ordenança. 
 
Consta a l’expedient que s’ha declarat per escrit que no s’ocuparà la via pública 
en el transcurs de les obres. No obstant, s’observa que es preveu la instal·lació 
d’una bastida a la vorera, ocupant la via pública, per la qual cosa, abans de retirar 
la llicència, caldrà efectuar la liquidació de taxes per aquest concepte. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sotasignant informa favorablement sobre la 
concessió de llicència d’obres menors sol·licitada, amb els condicionants 
esmentats a l’informe tècnic de data 08.04.2015.” 
 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per l’article 
79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i jurídic i la 
proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar. 
 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta junta 
de govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny,de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del C/Lleida, 
XX, per a la rehabilitació de façanes amb muntatge de bastida fixa, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat, amb les següents condicions: 
 

 No es tocarà cap element estructural. 
 

 L’acabat de la façana serà com a mínim arrebossat i pintat de color blanc o 
de la gama dels terrossos clars. Si es fan aplacats, el material utilitzat 
haurà de ser exprés per a exteriors i de la mateixa gama de colors.  
 

 Tot i que a la sol·licitud de llicència d’obres menors s’indica que no caldrà 
ocupar la via pública, es preveu la col·locació de la bastida a la vorera, es 
a dir, ocupant la via pública, per tant, caldrà liquidar les taxes 
corresponents a aquest concepte. 
 

 De conformitat amb l’Annex “ocupació de la via pública amb elements 
auxiliars de les obres”, de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sol, caldrà,  pel 
que fa a la bastida i ocupació de la via pública, respectar les següents 
condicions generals: 
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o l’ocupació ha de quedar justificada pel desenvolupament de les 
obres. 

o limitar al mínim, tant l’ocupació superficial com la permanència. 
o l’ocupació de la via pública s’haurà d’adaptar a les exigències del 

trànsit de persones i vehicles. 
o no ha d’entorpir l’enllumenat públic, el mobiliari ni la senyalització. 
o cal senyalitzar, protegir i il·luminar l’element amb un mínim de 10 

lux. 
o cal preveure un pas de vianants de 90 cm. d’amplada per  210 cm. 

d’alçada en condicions de seguretat. 
o L’ocupació de la via pública s’entén sempre provisional i mentre 

durin les obres. 
 

 Pel que fa al paviment de la Riera Gavarra, caldrà respectar els criteris  
que a continuació es detallen, i que limiten el trànsit de vehicles per la 
Riera. En el cas que no fos possible, s’haurà de preveure itineraris 
alternatius, d’acord amb les indicacions de la policia local. 

 
PRESCRIPCIONS PER AL TRANSIT RODAT QUE POT CIRCULAR PELS 
NOUS PAVIMENTS DE LA RIERA GAVARRA: 

 
3. Paviment continu asfàltic: calçada Riera Gavarra 

Sense restriccions de tonatge. Velocitat màxima 30 Km/h 
 

4. Paviment de llosa de pedra: voreres Riera Gavarra 
El paviment admet vehicles lleugers de menys de 5 T. Eventualment 
s’admet el pas, no l’estacionament, de vehicles pesats fins a un màxim 
de 20 T i una velocitat màxima de 5 km/h. 
 

 En qualsevol cas, la concessió de la llicència anirà condicionada a la 
reposició de qualsevol element de vialitat que resulti afectat per les obres 
sol·licitades. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost s/construccions 
per un import de sis-cents seixanta vuit euros amb setze cèntims d’euro (668.16 €) 
i per taxes urbanístiques la quantitat de cent seixanta-vuit euros amb vint-i-un 
cèntims d’euro (168.21€). 
 
TERCER.-  Consta acreditat a l’expedient que s’ha dipositat la garantia en 
concepte de valors urbanístics en risc per import de tres-cents trenta quatre euros 
amb vuit cèntims d’euro (334.08€) i la fiança per residus de la construcció per 
import de cent cinquanta euros (150,00€). 
 
QUART.- Donat que consta acreditat a l’expedient que l’interessat ha signat 
conforme no ha d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les 
obres preveu la ocupació ho comuniqui prèviament als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici, d’acord amb el que 
disposen les ordenances fiscals vigents. 
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9.-TRAMITACIÓ D’UNA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’USOS I OBRES 
PROVISIONALS PER A L’EMMAGATZEMATGE O DIPÒSIT SIMPLE 
D’AUTOCARAVANES, CARAVANES, REMOLCS DIVERSOS I MERCADERIES 
ANÀLOGUES, AMB EXCLUSIÓ DE TOTA ACTIVITAT COMERCIAL O DE 
VENDA, A LA FINCA UBICADA AL CARRER DRASSANES DEL PLA, XX 
(CARRETERA N-II, P.K. 660,50). 
 
Atès que el senyor fgp, en nom i representació de la mercantil CARAVANAS 
HOLIDAY CANET, SL, ha presentat en data 17.04.2015 (registre d’entrada núm. 
2602) una sol·licitud d’autorització d’un ús provisional per a l’emmagatzematge o 
dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs diversos i mercaderies 
anàlogues, amb exclusió de tota activitat comercial o de venda, a la finca ubicada 
al carrer Drassanes del Pla, XX (Carretera N-II, p.k. 660,50). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 22 d’abril de 2015, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS 
ASSUMPTE: ÚS PROVISIONAL DE LA PARCEL·LA SITUADA AL 

CARRER DRASSANES DEL PLA, XX  
(PQ 660,50 carretera N-II). 

Sol·licitant: CaravanasHoliday Canet SL 
Referència: Registre d’entrada núm. 2602 del 17 d’abril de 2015 

Expedient núm. 22 de l’any 2015  
 
 En relació a la sol·licitud per a la realització d’una activitat provisional 
d’emmagatzematge o dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs 
diversos i mercaderies anàlogues, amb exclusió de qualsevol activitat 
comercial o de venda, a la parcel·la situada al carrer Drassanes del Pla 
núm.32 es realitza el següent informe. 
 

Consultat el Text Refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigent (DOGC núm. 4471 del 16/09/2005) i les modificacions 
puntuals posteriors,  es constata que la finca de referència queda inclosa al 
sòl urbà, i qualificada de la següent manera: la franja central de la finca, com 
a sistema d’equipament esportiu de caràcter privat (clau B*3); la franja 
superior nord com a  sistema viari “A” (previsió de desdoblament de la 
carretera N-II); i la franja inferior sud com a sistema ferroviari “A*”. 
Aproximadament un 50% de la parcel·la, segons la superfície cadastral, es 
troba afectada per vialitat. A la resta de la finca, aproximadament uns 2.710 
m2 (segons medició sobre base topogràfica de l’ICC), únicament s’hi poden 
materialitzar equipaments esportius en superfície. Així mateix, es constata 
que les normes subsidiàries de planejament vigent regulen els usos 
provisionals a l’art. 68 que es transcriu a continuació: 

 
“Són usos provisionals els que s'estableixen de manera temporal, no fan  
necessària la construcció d'obres o instal·lacions permanents, i no dificulten 
l'execució del planejament. Aquests usos es podran autoritzar a precari 
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d'acord amb l'art. 91 del Text Refós de les Disposicions Vigents a Catalunya 
en Matèria Urbanística, però hauran de desaparèixer, i les obres i 
instal·lacions a que donin lloc, s'hauran d'enderrocar sense dret a cap tipus 
d'indemnització quan l'Ajuntament acordi la revocació de l'autorització. En 
cap cas es podran iniciar les obres sense que l'autorització, acceptada pel 
propietari, s'inscrigui, en les condicions indicades, al Registre de la 
Propietat. Aquesta autorització s'haurà de renovar cada dos anys. En cas de 
no renovar-se es considerarà caducada.” 

 
Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Canet de Mar aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió ordinària del dia 19 de març de 2015 (DOGC núm. 6845 del 
07/04/2015), es constata que la parcel·la es troba inclosa dins l’àmbit 
sotmès a suspensió de llicències, atès que l’ordenació proposada altera la 
vigent, la durada de la suspensió és de dos anys. Concretament, la parcel·la 
de referència es troba inclosa dins el Polígon d’Actuació Urbanística núm. 7, 
i per tant, el POUM classifica el sòl dins la categoria d’urbà no consolidat. El 
PAU 7 és un polígon discontinu que té per finalitat alliberar al màxim el front 
litoral entre la Ronda Anselm Clavé i el rial de Sant Crist a través del trasllat 
de les activitats existents (amb llicència o sense) a un solar situat al nord de 
la carretera i de propietat municipal. La voluntat és que el sòl comprès entre 
la carretera N-II i la via del tren quedi per a l’ús públic i s’integri dins el 
sistema d’espais lliures i comunicacions, representant una millora important 
d’una part del paisatge del municipi especialment degradada. Concretament, 
la parcel·la de referència queda qualificada com a sistema públic, la major 
part dins la clau SV1 (sistema d’espais lliures) i una petita part dins la clau 
SX (sistema viari). El desenvolupament d’aquest PAU està previst per al 
primer sexenni amb un sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. 

 
Per altra banda, la finca es troba inclosa dins l’àmbit del Pla Director 

Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) i afectada per les següents 
franges de protecció: 

 
1. Zona de servitud de protecció de costes. 
2. Zona d’afectació de la carretera N-II. 
3. Zona de domini públic,  zona de protecció i límit d’edificació respecte el 

ferrocarril. 
 

Per tant, d’acord amb el procediment establert, caldrà remetre la 
sol·licitud als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i 
organismes relacionats per a que elaborin l’informe corresponent. 

 
 L’emmagatzematge o dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs 
diversos i mercaderies anàlogues, amb exclusió de qualsevol activitat 
comercial o de venda no és una activitat de les permeses ni per les normes 
subsidiàries de planejament vigent ni pel pla d’ordenació urbanística 
municipal aprovat inicialment. Per tant, tant sols es pot estudiar la possibilitat 
d’autoritzar un ús provisional per un període limitat de temps segons les 
condicions de l’article 68 de les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents, d’acord amb el procediment establert als articles 53 i 54 del Text 
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Refós de la Llei d’Urbanisme, sent necessari disposar de l’informe favorable 
de la comissió territorial d’urbanisme. 

 
 
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme, de data 22 d’abril de 2015, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

Na Dolors Puig i Gómez, TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la sol·licitud presentada en data 17.04.2015 (registre 
d’entrada núm. 2602) pel senyor Francesc García Pujadas, en nom i 
representació de la mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, per a 
l’autorització d’un ús provisional per a l’emmagatzematge o dipòsit simple 
d’autocaravanes, caravanes, remolcs diversos i mercaderies anàlogues, 
amb exclusió de tota activitat comercial o de venda, a la finca ubicada al 
carrer Drassanes del Pla, XX (Carretera N-II, p.k. 660,50), emeto el següent 
 
INFORME 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- El senyor Francesc García Pujadas, en nom i representació de la 
mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, sol·licita, en data 
26.10.2012, permís per a la legalització d’un ús provisional 
d’emmagatzematge o dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs 
diversos i mercaderies anàlogues, amb exclusió de tota activitat comercial, a 
la finca ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX (carretera N-II, pk. 660,5). 
 
II.- En data 7.11.2012, l’enginyera municipal emet informe en el qual fa 
constar el següent: 
 
A dia d’avui, la tècnica que subscriu s’ha personat al c/ Drassanes del Pla 
núm. XX(carretera N-II, Km 660). En tot moment ha estat acompanyada pel 
Sr. Francesc Garcia Pujadas. En la visita s’ha observat que just a l’entrada 
es disposa d’una caseta d’informació i que en tot el recinte es poden veure 
exposades diverses caravanes i autocaravanes, amb la possibilitat de 
visitar-les a l’interior. Cap la meitat de la finca hi ha una tanca que delimita la 
part del final de la finca, on hi ha també caravanes i autocaravanes ja 
venudes, i a l’espera de que les vinguin a recollir els seus propietaris. Dins 
l’oficina d’informació no s’ha pogut observar cap caixa registradora ni 
màquina de cobrar amb targeta de crèdit. Així mateix, a la tanca perimetral 
de la finca hi ha col·locats diversos rètols on s’especifica que en aquest 
indret es porta a terme l’exposició de caravanes, mentre que les vendes es 
realitzen a la Ronda Doctor Anglès, núm. XX. 
 
III.- D’acord amb el que disposa l’art. 54.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), 
l’expedient se sotmet a informació pública per termini de vint dies, mitjançant 
anunci publicat al BOPB del dia 16.11.2012 i al tauler d’anuncis municipal, 
sense que es presentin al·legacions, segons consta al certificat emès per la 
secretària municipal, de data 14.02.2013. 
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IV.- En compliment del que disposa el mateix article, en data 27.11.2012 
(registre núm. 2472) se sol·licita l’informe corresponent a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB). La sol·licitud té entrada al 
registre de la CTUB en data 29.11.2012. 
 
V.- En data 27.11.2012 se sol·licita informe als organismes sectorials 
afectats: Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, Direcció General 
de Carreteres i ADIF. 
 
VI.- En data 03.01.2013 (registre núm. 26) té entrada l’informe favorable de 
l’ADIF, en el qual es fa constar la normativa en matèria ferroviària que caldrà 
respectar en tot moment. 
 
VII.- En data 17.01.2013 (registre núm. 249) té entrada l’informe 
desfavorable del cap del Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, 
en base a la resolució denegatòria emesa pel Director General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, de data 11.05.2012, en els termes següents: 
 
 (...) 
Atès que les circumstàncies del sòl on es pretén legalitzar l’activitat no han 
variat; que la naturalesa de l’activitat és la mateixa que es va denegar en la 
resolució d’11 de maig de 2012; i que el Servei de Costes continua 
considerant ajustats a la legalitat de la Llei i el Reglament de costes els 
criteris i les argumentacions que van fonamentar la denegació, no s’escau 
d’emetre una nova resolució, ni modificar la resolució denegatòria 
esmentada, la qual, esdevinguda ferma, manté la seva total validesa. 
 
VIII.- En data 14.02.2013 té entrada la resolució presa per la CTUB, en la 
sessió de 31.01.2013, en virtut de la qual es denega la sol·licitud efectuada 
per la mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, en els termes 
següents: 
 

1. Emetre informe desfavorable, en relació amb la sol·licitud d’autorització 
provisional per a l’activitat d’emmagatzematge o dipòsits simples 
d’autocaravanes, caravanes, remolcs diversos i mercaderies anàlogues 
al carrer Drassanes del Pla, XX (carretera N-II, pk 660,5) de Canet de 
Mar, formulada per CaravanasHoliday Canet, SL i tramesa per 
l’ajuntament, de conformitat amb els articles 53 i 54 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer, atès que malgrat que la 
major part del terreny de referència està destinat a equipaments, no es 
tracta d’un sòl subjecte a cap procés de reparcel·lació, d’ocupació 
directa, ni d’expropiació, tal com requereix l’article 53.1 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 

 
2. Indicar a l’Ajuntament la possible existència d’una infracció urbanística 

per tal que, si s’escau, incoï els expedients de disciplina urbanística 
que corresponguin. 
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3. Notificar aquest acord al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística 
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme a fi i 
efecte que tingui constància de la presumpta infracció. 

 
4. Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la persona interessada. 

 
IX.- En data 11.03.2013 (registre núm. 1141) té entrada l’informe favorable 
del Servei Territorial de Carreteres. 
 
X.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21.02.2013, adopta, entre 
d’altres, l’acord següent: 
 
PRIMER.- DENEGAR l’autorització d’un ús provisional d’emmagatzematge o 
dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs diversos i mercaderies 
anàlogues, amb exclusió de tota activitat comercial, a la finca ubicada al 
carrer Drassanes del Pla número XX (carretera N-II, pk. 660,5), sol·licitada 
per la mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, en base a l’acord 
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió 
de data 31.01.2013. 
 
XI.- El senyor Francesc García Pujadas, en nom i representació de la 
mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, presenta, en data 
05.04.2013, recurs de reposició contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 21.02.2013, en virtut del qual es denega la 
sol·licitud d’autorització d’un ús provisional per a l’emmagatzematge o 
dipòsit simple de caravanes, autocaravanes i remolcs diversos a la finca 
ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX. 
 
XII.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de de data 25 d’abril de 
2013, pren, entre d’altres, els acords següents: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor Francesc 
García Pujadas, en nom i representació de la mercantil CARAVANAS 
HOLIDAY CANET, SL, presenta, en data 05.04.2013, contra l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local, en sessió de data 21.02.2013, en virtut del 
qual es denega la sol·licitud d’autorització d’un ús provisional per a 
l’emmagatzematge o dipòsit simple de caravanes, autocaravanes i remolcs 
diversos a la finca ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX, en base a 
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la 
sessió de data 31.01.2013. 
 
SEGON.-Denegar la suspensió de l’efectivitat de l’acord impugnat, en base 
al que estableixen els articles 62 i 111 LRJPAC. 
 
XIII.- En virtut del Decret núm. 579/2013, de 15 de maig, de l’Alcaldia, es 
resolincoar procediment de restauració de la realitat física i jurídica alterada 
a la mercantil CARAVANES HOLIDAY CANET, S.L., en qualitat de 
propietària de la finca ubicada al carrer Drassanes del Pla núm. XX, per l’ús 
il·legal que es dóna a l’esmentada finca, consistent en l’emmagatzematge i 
exposició de caravanes i autocaravanes.  
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XIV.- En data 27.06.2013 (registre núm. 2962), el senyor Francesc García 
Pujadas, en nom i representació de la mercantil CARAVANAS HOLIDAY 
CANET, SL, dins el termini atorgat, presenta un escrit d’al·legacions en el 
qual sol·licita l’anul·lació del Decret núm. 579/2013, de 15 de maig, de 
l’Alcaldia o bé, de manera subsidiària, la suspensió de la seva eficàcia fins 
que no es resolgui expressament el recurs d’alçada interposat davant del 
Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
XV.- En virtut del Decret núm. 754/2013, de 3 de juliol, de l’Alcaldia, es resol: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat en data 
27.06.2013 pel senyor fgp, en nom i representació de la mercantil 
CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL contra el Decret núm. 579/2013, de 15 
de maig, de l’Alcaldia, pel qual s’incoa a la interessada procediment de 
restauració de la legalitat física i jurídica alterada, per l’ús il·legal que dóna 
actualment a la finca ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat 
informe sobre la resolució que adopti al respecte del recurs d’alçada 
interposat per la mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL, en data 
15.05.2013, contra l’acord de la CTUB, de data 31.01.2013, pel qual 
s’informa desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional per a 
l’activitat d’emmagatzematge o dipòsit simples d’autocaravanes, caravanes, 
remolcs diversos i mercaderies anàlogues, amb exclusió de tota activitat 
comercial, a la finca ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX, formulada per 
la interessada. 
 
TERCER.- Deixar en suspens la tramitació del procediment de disciplina 
urbanística incoat en virtut del Decret núm. 579/2013, de 15 de maig, de 
l’Alcaldia, en tant no es disposi de l’informe esmentat a punt anterior, bo i 
entenent que durant el termini de suspensió no computarà el termini de 
caducitat contemplat a l’article 202 TRLUC. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ:  
 
Previ.- La finca de referència, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 22.04.2015, queda inclosa al sòl urbà, i qualificada de la 
següent manera: la franja central de la finca, com a sistema d’equipament 
esportiu de caràcter privat (clau B*3); la franja superior nord com a  sistema 
viari “A” (previsió de desdoblament de la carretera N-II); i la franja inferior 
sud com a sistema ferroviari “A*”. Aproximadament un 50% de la parcel·la, 
segons la superfície cadastral, es troba afectada per vialitat. A la resta de la 
finca, aproximadament uns 2.710 m2 (segons medició sobre base 
topogràfica de l’ICC), únicament s’hi poden materialitzar equipaments 
esportius en superfície. 
 
Primer.- L’article 53.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) preveu el següent: 
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1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat 
o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys 
destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de 
caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament 
sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat 
el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
 
Segon.- Els articles 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLU), regulen de manera més exhaustiva que la Llei la documentació que 
cal presentar amb la sol·licitud de llicències urbanístiques d’usos i obres 
provisionals. 
 
Així, d’acord amb el que estableix l’article 65.1 RPLU, aquest tipus de 
sol·licitud s’ha de presentar amb la documentació següent: 
 

a) Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les 
obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que 
s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució 
de les obres provisionals i de reposició. 

 
b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb 

indicació de la seva referència registral i cadastral. 
 
c) Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb 

indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, 
incloses les obres de connexió corresponents. 

 
Segons especifica l’apartat 2n del mateix article, els documents a què s’ha 
fet referència s’han d’elaborar amb el grau de detall suficient per comprovar 
el caràcter provisional dels usos i les obres de conformitat amb el règim d’ús 
provisional del sòl. 
 
Tercer.- L’article 66 RPLU exigeix, a més dels documents relacionats a 
l’apartat anterior, l’aportació dels escrits dels titulars dels drets de propietat i 
ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de 
qualsevol negoci jurídic, relatius a: 
 
a) L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les 

obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu 
estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a 
percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització 
eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic 
al qual estiguin vinculats. 

 
b)  El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat 

dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin 
qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els 
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transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos 
i les obres provisionals que s’autoritzin. 

 
Quart.- Pel que fa la tramitació d’una sol·licitud d’usos i obres provisionals, 
ve detallada als articles 67 i següents del RPLU: 
 
Article 67 
Informació pública 
 
Les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han 
de sotmetre al tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies. 
 
Article 68 
Informe preceptiu de la comissió territorial d’urbanisme 
 
68.1 Simultàniament a l’establiment del període d’informació pública, s’ha de 
sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme competent sobre els 
aspectes de legalitat dels usos i les obres provisionals interessades. L’òrgan 
municipal competent no pot atorgar la llicència urbanística sol·licitada si 
l’informe emès és desfavorable. 
 
68.2 El termini per emetre l’informe preceptiu de la comissió territorial 
d’urbanisme és de dos mesos. Si aquest informe no s’emet en el termini 
assenyalat es pot interrompre el termini dels tràmits successius. 
 
Cinquè.- Pel que fa el termini per a l’atorgament, si s’escau, d’una llicència 
urbanística d’usos i obres provisionals, ve recollida a l’article 69 RPLU: 
 
Article 69 
Resolució 
 
69.1 El termini per atorgar la llicència urbanística d’usos i obres provisionals 
és de dos mesos. El còmput d’aquest termini resta suspès durant el període 
comprès entre la sol·licitud de l’informe preceptiu de la comissió territorial 
d’urbanisme competent i la seva recepció o, si l’informe no s’emet dins del 
termini assenyalat, el dia de finiment d’aquest termini. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
A la vista del que s’ha exposat, i un cop examinada la sol·licitud presentada 
així com la documentació que s’hi adjunta, la tècnica sotasignat posa de 
manifest que manca per presentar la memòria descriptiva i justificativa de les 
obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, 
amb indicació del pressupost d’execució de les obres de reposició, d’acord 
amb el que exigeix l’article 65.1.a RPLU. 
 
Tot el que s’informa als efectes oportuns. 
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Atès que l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPPAC), 
disposa que li la sol·licitud d’iniciació d’un expedient no reuneix els requisits exigits 
per l’article 70 i els exigits, en el seu cas, per la legislació específica aplicable, es 
requerirà l’interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la manca o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fes així, se’l 
tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en 
els termes previstos a l’article 42 de la mateixa llei. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Alcaldia donar tràmit a la sol·licitud presentada per tal 
de permetre la implantació de l’ús provisional sol·licitat a la finca objecte de la 
sol·licitud, en tant no s’hi materialitzi l’ús a què la destina el POUM de Canet de Mar, 
aprovat inicialment pel Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 19 de març de 
2015, s’aprova amb els vots a favor dels regidors/es Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
GregoriaFraxedas i M. Assumpció Sánchez Salvanyà, i les abstencions dels 
regidors/es  CatiForcano Isern iAlbert Lamana Grau, el següent: 
 
PRIMER.- Concedir a la mercantil CARAVANAS HOLIDAY CANET, SL un termini 
de deu dies per tal que aporti la memòria descriptiva i justificativa de les obres 
necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació 
del pressupost d’execució de les obres de reposició, d’acord amb el que exigeix 
l’article 65.1.a RPLU, amb l’advertiment que, si no ho fes així, se la tindria per 
desistida de la seva petició. 
 
SEGON.- Iniciar, un cop aportada la documentació que s’esmenta al punt anterior, 
la tramitació indicada a l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 65 i següents del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, per a l’autorització d’un ús provisional per a 
l’emmagatzematge o dipòsit simple d’autocaravanes, caravanes, remolcs diversos 
i mercaderies anàlogues, amb exclusió de tota activitat comercial o de venda, a la 
finca ubicada al carrer Drassanes del Pla, XX (Carretera N-II, p.k. 660,50). 
 
 
 
10.-RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’ABRIL DE 
2015 SOBRE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT 
D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
 
L’alcalde president segons allò que es disposa a l’article 113.1.d) del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
 
 
11.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIONS SOBRE L’IMPORT SOBRE BÉNS IMMOBLES DURANT 
L’EXERCICI 2015 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de desembre de 2014 va 
acordar aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles de Canet de Mar.  
 
Atès que, donada la situació econòmica actual, és voluntat d’aquest Ajuntament 
minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Atès que amb l’anterior objectiu des de la regidoria d’Hisenda s’han preparat unes 
bases per a la concessió de subvencions que contribueixin a l’anterior finalitat. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions, on s’establirà els crèdits pressupostaris que hi ha per a les 
subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa específica que sigui d’aplicació. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei, 
de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per minorar la 
repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb situació 
econòmica desfavorida per a l’exercici 2015, la transcripció literal de les quals és 
la següent:  
 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE 
L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL 
DOMICILI HABITUAL, PER MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL 
PAGAMENT DE L’IBI EN CONTRIBUENTS AMB SITUACIÓ ECONÒMICA 
DESFAVORIDA 

 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’una subvenció 
sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent 
al seu habitatge habitual a les persones amb una situació econòmica 
desfavorida. 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter 
voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap 
dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com 
a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes 
bases serà el de concurrència pública no competitiva. 
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3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts 
en la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
Tercera.- Condicions i requisits 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones que reuneixin els requisits 
següents: 
 
a) estar empadronades en aquest municipi en l’habitatge pel qual es sol·licita 

l’ajut  abans del 1 de gener de 2015. 
b) ser propietari o llogater de l’habitatge habitual (quan consti en el contracte 

de lloguer que l’IBI és a càrrec del llogater), o usufructuari de l’habitatge 
sempre i quan figuri com a subjecte passiu de l’IBI. 

c) trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta 
d’administracions, i amb la Seguretat Social.  

d) que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta 
de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades, 
no superin les quanties següents: 

 
Nombre de persones que 
conviuen a l’habitatge 

Ingressos bruts 
màxims 

1 11.292,75 € 
2 13.551,30 € 
3 15.809,85 € 
4 18.068,40 € 
5 o més 20.326,95 € 

 
Quarta.- Quantia de la subvenció 
 
1. L’import màxim de la subvenció no podrà superar l’import de la quota líquida 
del tribut de l’exercici corresponent o de l’import restant, en el cas que, d’acord 
amb la normativa, li sigui aplicable algun benefici fiscal, ni, en cap cas, els 250 
euros. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del 
nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida 
pressupostària aprovada per a aquesta subvenció, i que és de 20.000 
euros.Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les 
persones beneficiàries d’aquesta subvenció.   
 
2. La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el 
cas, ni l’aparcament ni el traster en propietat. 
 
Cinquena.- Sol·licituds: documentació i  termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a 
allò que disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, dins el termini establert a la convocatòria pública. 
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3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 
 
a) Sol·licitud formalitzada en l’imprès normalitzat. 
b) Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari i de la resta de persones que conviuen 

en l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció. 
c) Declaració de la renda presentada a l’Agencia Tributària o declaració 

responsable de les persones que conviuen en l’habitatge fent constar que 
les dades que aporten son tots els ingressos bruts que perceben. 

d) Autorització expressa  a l’Ajuntament de Canet de Mar de totes les 
persones que conviuen en l’habitatge per a que es puguin realitzar les 
consultes necessàries a les diferents administracions públiques, amb la 
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el 
compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l’ajut. 

e) En el cas de llogaters, contracte de lloguer on consti que l’IBI és a càrrec 
de l’inquilí. 

f) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que 
tant el sol·licitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb 
les dades que consten al padró d’habitants):  

 
- no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició 

de beneficiari d’una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- que  es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la 
Seguretat Social i  l’Agència Tributària.  

 
4. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i fins al 30 de juny de 
2015, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les formes 
previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona 
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies 
hàbils, s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i 
implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la 
plena acceptació d’aquestes bases. 
 
Sisena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. A la vista de les sol·licituds presentades, l’Àrea competent en la gestió 
tributària, determinarà les sol·licituds que compleixen els requisits i per tan 
tenen dret a la subvenció, i la quantia d’aquesta. La proposta s’elevarà a la 
Junta de Govern Local per al seu atorgament. 
 
Els contribuents que no reuneixin els requisits establerts a la vigent normativa 
per a la concessió de la subvenció, se’ls notificarà la desestimació de la seva 
sol·licitud. 
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2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació 
de la sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual 
les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit 
disponible. 
 
Setena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2015 són excloents o 
incompatibles entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona 
beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 

 
Vuitena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als 
efectes escaients iquedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i 
adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació. 
 
Novena.- Pagament 
 
1. El pagament de la subvenció a aquells contribuents que no tinguin domiciliat 
i fraccionat el pagament de l’impost s’efectuarà, mitjançant transferència 
bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, 
una vegada comprovat que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la 
subvenció.  
 
2. En el cas que el pagament de l’impost estigui domiciliat, la subvenció 
s’aplicarà íntegrament a la 4ª fracció del pagament. A aquests efectes amb la 
presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant autoritzarà l’Ajuntament a 
efectuar la referida compensació. 
 
Desena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  

 
Onzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al 
règim sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa 
aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei 
general tributària. 
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2. L’Ajuntament de Canet de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de 
la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
Dotzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el web municipal (www.canetdemar.cat)  
 
Tretzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa 
municipal general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i altra 
normativa concordant. 

 
SEGON.- Exposar les bases a informació pública pel termini de 30 dies, per tal 
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i suggeriments 
que considerin escaients. En cas que en aquest termini no es presentin ni 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència pública no 
competitiva, de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament 
de l’IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida per a l’exercici 2015, i 
donar-li tan àmplia difusió com la prevista en el seu articulat. Les persones 
interessades a acollir-se a aquesta convocatòria hauran de presentar a les 
oficines municipals, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
BOP i fins al 30 de juny de 2015 la documentació prevista a la base cinquena de 
les bases transcrites en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
12.- APROVACIÓ DEL PROJECTE MUNICIPAL DE MESURES ALTERNATIVES 
A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar l’Ordenança de Civisme i 
Convivència, publicada en el BOPB en data 5 de juny de 2010, establint el 
protocol d’actuació i el reglament d’aplicació. 
 
Atès que l’Ordenança regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les 
ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i les 
omissions que constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat 
i per a la seguretat ambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer 
interessos generals. 
 
Atès que l’Ordenança, en el seu articulat, preveu les prestacions substitutòries a la 
sanció econòmica (Capítol V, Secció segona, article 48). 
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Vist el projecte municipal de mesures alternatives a la sanció administrativa, el 
qual es transcriu a continuació: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
PROJECTE DE MESURES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

2015 

 
 
 
“Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la 
ciutat i a ser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base 
del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, 
així com el manteniment de l’ espai públic en condicions adequades per a la 
pròpia convivència.” 
 
Capítol I, art 1.2 Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Canet de Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participen:     Col·laboren: 
 
Ajuntament de Canet de Mar     Mossos d’Esquadra 
Serveis Socials  
Joventut  
Policia Local  
 
 
ÍNDEX: 
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1. OBJECTIUS GENERALS       3 

 
2. PROCEDIMENT        4 

 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS      5 

 
4. OBJECTIUS CONCRETS DELS SERVEIS VOLUNTARIS   6 

 
5. Annex 2: FITXA DE COMPROMÍS DE LA FAMÍLIA/MENOR  7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE DE MESURES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
 
 
1. OBJECTIUS GENERALS: 
 
 
 Disminuir els casos d’actes incívics dels menors de 16 anys del municipi. 
 Aconseguir un benefici comunitari a través de les mesures alternatives.  
 Potenciar la tasca educativa del menor infractor. 
 Exercir de suport familiar 
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2. PROCEDIMENT: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents associats: 
 
 
 

 
 
 

Acta denúncia

Incoació + proposta 
(mesures 

alternatives)

Accepta
acollir-se al 

programa de 
mesures alternatives

Reunió amb 
l'educador social i 

la seva família

Valoració del servei 
i/o treball a realitzar. 

SS, Joventut, PL

Devolutiva a la 
família des dels 
Serveis Socials

No accepta
acollir-se al programa de 

mesures alternatives

Tramitació multa

Autorització
Compromìs
amb pares i 

infractor

Informe de 
seguiment dels 

diferents serveis 

Devolutiva del 
procés a l'òrgan 

competent
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS: 
 
Els serveis voluntaris a benefici de la comunitat es proposen a joves o adolescents 
menors de 16 anys i a les seves famílies, sempre que aquests hagin estat 
denunciats com a conseqüència d’una infracció de tipus lleu establerta a 
l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Canet de Mar. Resten 
exclosos els joves que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció. 
La mesura alternativa consistirà en sessions educatives i formatives en valors 
cívics o aquelles altres accions compensatòries que es determinin pels tècnics 
municipals. 
 
Procés:  

 
 Comunicació als pares de la possibilitat de participar en el Programa de 

Mesures Alternatives (PMA) 
 
 En cas que la família no accepti, es tramita la denúncia corresponent. 

 
 En cas que l’implicat i la seva família acceptin, l’òrgan competent de 

l’ajuntament  ho comunicarà a Serveis Socials. Es programarà una entrevista 
amb els pares i l’infractor als Serveis Socials on es signarà un compromís 
tant per part de la família com del jove. La valoració del treball a realitzar per 
l’infractor s’acordarà entre  tots els serveis que participen al programa, tenint 
en compte: 

 
- El tipus d’infracció: el servei ha de ser coherent o significatiu, les 

sessions estaran encaminades segons el dany provocat i l’import de la 
sanció. 

- La durada de la mesura no podrà ser superior a l’establerta a 
l’Ordenança de Civisme i Convivència de Canet de Mar. 

- Les característiques socials i personals de la persona infractora.  
- Altres. 

 
 
Els Serveis Socials, l’Àrea de Joventut i Policia Local, seran els encarregats de 
treballar amb el menor, realitzar el seguiment i valoració final de les tasques 
desenvolupades. 
 
Finalment, es farà una devolutiva tant a la família de l’infractor com a l’òrgan 
competent de l’ajuntament amb la valoració positiva o negativa del procés i el 
resultat. 
 
4. OBJECTIUS CONCRETS DELS SERVEIS VOLUNTARIS: 
 

Amb el menor: 
 

- Responsabilitzar l’adolescent o el jove dels seus actes. 
- Donar un sentit educatiu a les denúncies i sancions imposades. 
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- Conscienciar els adolescents i joves del respecte cap a les 
infraestructures del poble. 

- Conscienciar els adolescents i joves del risc que comporta la 
imprudència. 

 
 
Amb la família: 
 

- Implicar la família en l’educació dels fills. 
- Responsabilitzar la família de l’educació dels fills. 
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PROJECTE DE MESURES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA  
FITXA DE COMPROMÍS DE LA FAMÍLIA 
 

Sr.  amb DNI: 

Sra.  amb DNI: 

amb domicili al carrer   

Pare/mare/tutor de   Nascut/da el:  

 

DECLAREM que acceptem i autoritzem la realització del servei voluntari proposat 

per l’Ajuntament de Canet de Mar arrel de la infracció/acte incívic comés pel 

menor i que col·laborarem en l’adequada realització del servei. 

Entitat on es realitzarà: 

Data de realització: 

 

I perquè així consti, signen la present: 

 

Mare/pare del menor    Responsable de Serveis Socials 

 

 

          Menor 

 

 

 

 

 

Canet de Mar, __ de ________________ de 201_     
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal de referència, el qual es transcriu a 
continuació: 
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Conxa Zapata, tècnica  de Serveis Socials de l’ajuntament de Canet de Mar, en 
relació al projecte de Mesures Alternatives a la Sanció lleu de joves menors de 16 
anys, 
 
Informo:  
 
Que segons l’article 48. Treballs Comunitaris de la Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana de Canet de Mar, al seu apartat 1. “Les infraccions lleus a 
aquesta Ordenança poden tenir com a mesura alternativa o substitutòria de la 
multa la participació en activitats formatives i d’educació en els valors cívics o, 
quan els autors tinguin edat laboral, la realització de treballs de reparació o de 
prestacions socials a favor de la comunitat. Atès el seu valor educatiu, les 
prestacions substitutòries seran promogudes quan els autors de les infraccions 
siguin menors d’edat.” 
 
Atès, que a la Ordenança  es contempla la possibilitat d’una mesura educativa 
alternativa a la sanció, des de la regidoria de Benestar Social, es fa la demanda 
de la creació d’un projecte on aquells nois i noies menors que no tenen edat de 
laboral, tinguin la possibilitat de poder-se acollir a la prestació d’una mesura 
educativa i substitutòria a la sanció administrativa.  
 
Per tot això, aquest projecte consisteix en l’aplicació a nivell municipal de 
respostes compensatòries a comportaments i accions que hagin suposat algun 
tipus de dany amb resultat de sanció. Es tracta d’oferir, la possibilitat de reparar i/o 
compensar d’alguna manera el dany causat mitjançant l’educació en valors. 
Aquest oferiment serà sempre amb caràcter educatiu i fonamentat en la presa de 
consciència de la responsabilitat dels propis actes i amb la voluntat de prevenir 
futurs conflictes. 
 
S’entén doncs aquest projecte com a una proposta també de prevenció, ja que 
cal treballar per a l’eliminació de les causes que poden dur a l’exclusió als joves 
infractors. 
 
L’elaboració d’aquest projecte s’ha dut a terme conjuntament amb  els dos tècnics 
de les àrees de Joventut i Seguretat Ciutadana, les quals participaran d’igual 
forma que Serveis Socials amb l’execució de les mesures educatives i alternatives 
a la sanció. També han col·laborat  un referent de Mossos d’Esquadra i la tècnica  
d’Activitats i Serveis Tècnics municipal. 
 
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 d’Alcaldia 
de Benestar Social, Festes Populars i Sanitat, de conformitat amb la proposta de 
la Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Festes Populars i Sanitat, s’acorda per 
unanimitat: 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte municipal de mesures alternatives a la sanció 
administrativa, adreçat a joves o adolescents menors de 16 anys i a les seves 
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famílies, quan hagin estat denunciats com a conseqüència d’una infracció de tipus 
lleu establerta a l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Canet de 
Mar 
 
 
13.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONVENI SIGNAT 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 
CONTINGUDES A LA PLATAFORMA DIBA-HESTIA 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha prestat suport jurídic, tècnic i econòmic als 
municipis de la província i, en concret, l’Àrea d’Atenció a les Persones 
desenvolupa actuacions de suport als ens locals de la demarcació de Barcelona 
amb l’objectiu de la modernització dels serveis socials d’atenció primària, 
desplegant tot un seguit d’actuacions destinades a dotar els ens locals 
d’instruments per a la millora de la gestió i la organització dels seus serveis. 
 
Atès que des del 2006, aquesta funció s’ha concretat a través de l’aplicatiu 
XISSAP, el qual ha quedat obsolet funcionalment i tecnològicament. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Tarragonès ha desenvolupat un nou aplicatiu 
anomenat HESTIA, el qual ha estat valorat per la Diputació de Barcelona com a 
fiable, potent i totalment ajustat a les necessitats locals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona vol establir una forma simplificada de gestió 
que permeti donar resposta ràpida i eficaç al desplegament de la plataforma DIBA-
HESTIA als ens locals de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb les administracions que 
hi estiguin interessades. 
 
Atès que en el cas del Maresme, aquesta signatura de conveni de col·laboració es 
farà a través del Consell Comarcal del Maresme, ja que aquest ens té la 
competència de promoure i gestionar la prestació dels serveis socials bàsics, com 
a serveis de la cartera de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en els 
municipis de menys de 20.000 habitants, d’acord amb el que preveu la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Vist i trobat conforme el conveni que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI TIPUS PER REGULAR LES RELACIONS ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS ENS LOCALS DE LA SEVA 
DEMARCACIÓ TERRITORIAL QUE S’HI ADHEREIXIN, PER AL 
DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
DIBA-HESTIA 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que en exercici de les seves competències de cooperació local (art. 31 a 
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la 
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Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis 
de la província. 
 
II.- Que l’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport 
als ens locals de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la 
modernització de l’administració pública, en concret dels serveis socials 
d’atenció primària, desplegant tot un seguit d’actuacions destinades a dotar 
als ens locals d’instruments per a la millora de la gestió i organització dels 
seus serveis. 
 
En aquest sentit des de l’any 1996 ha desenvolupat i mantingut diverses 
solucions que donen resposta a un sistema d’informació social, que es 
concreten des del 2006 en l’aplicatiu XISSAP actualment instal·lat en 266 
ajuntaments. 
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcionalment i tecnològicament, per 
la qual cosa és voluntat de la Diputació de Barcelona donar una resposta de 
qualitat a les necessitats actuals dels ens locals i de compliment de marc 
jurídic vigent a Catalunya i definir el sistema d’informació social que ha de 
ser útil per als municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
III.- Que a l’any 2002 l’Administració Oberta de Catalunya (AOC endavant) 
d’acord amb les seves funcions, va habilitar una línia de subvencions 
6.000.000 euros anuals) per a les administracions públiques amb l’objectiu 
d’afavorir la seva modernització i de generar solucions electròniques 
d’automatització i millora de la gestió en diferents àmbits, de les quals l’AOC 
es reservà la cotitularitat per a què poguessin ser compartides per altres 
administracions. Aquest fet s’emmarcava en el Pacte per a la Promoció i el 
Desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions 
Públiques Catalanes, que va signar-se el 23 de juliol de 2001, per tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Consorci Localret en 
representació dels governs locals. Això va ser precursor del que després va 
quedar recollit a la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, que en el seu art. 45 estableix la 
reutilització de sistemes i aplicacions propietat de l’administració. 
 
A l’any 2003 el Consell Comarcal del Tarragonès es va acollir a la línia de 
subvencions de l’AOC pel desenvolupament d’un aplicatiu de gestió 
anomenat Hèstia, consistent en un programa de gestió dels serveis socials 
municipals que permet la integració amb programa de gestió d’expedients i 
d’altres serveis del Departament de Benestar Social. 
 
Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Tarragonès ha vingut 
desenvolupant i completant l’esmentat aplicatiu i s’ha convertit en el 
proveïdor del servei de manteniment i suport per l’aplicatiu Hestia instal·lat 
actualment en 25 àrees bàsiques de Serveis Socials d’arreu de Catalunya, 
entre les quals n’hi ha 4 de la demarcació de Barcelona. 
 
IV.- Que per donar resposta a les noves necessitats derivades de 
l’obsolescència del XISSAP la Diputació de Barcelona ha realitzat des de 
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l’any 2011 un procés d’anàlisi, diagnosi i valoració de diferents alternatives 
d’eines i sistemes d’informació aplicables a l’àmbit de la gestió dels serveis 
socials bàsics i desenvolupades tant per part d’organitzacions privades com 
públiques. 
 
V.- Que com a resultat d’aquest procés inicial es va valorar Hestia com la 
eina que ofereix funcionalitats més idònies per als ens locals que gestionen 
els serveis socials bàsics. Per completar la valoració inicial, s’han realitzat 
cinc proves pilot a ens locals diferents per les seves característiques a nivell 
d’organització, configuració, ús de l’aplicatiu i mida, per garantir la seva bona 
adaptació a les diferents realitats del territori. L’experiència de les proves 
pilot permet constatar que l’aplicatiu és fiable, potent i totalment ajustat a les 
necessitats locals. 
 
VI.- que per tal d’assumir amb garanties d’èxit el desplegament i la gestió de 
la plataforma DIBA-HESTIA, aconsellin la necessitat de plantejar-se el 
sistema d’establir les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la seva demarcació territorial amb criteris d’eficàcia i eficiència. 
 
VII.- Que el present conveni tipus pretén establir, de comú acord, una forma 
simplificada de gestió que permeti donar resposta ràpida i eficaç al 
desplegament de la plataforma DIBA-HESTIA als ens locals de la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
VIII.- Que vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això, la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació 
territorial adherits voluntàriament al present conveni tipus, estableixen de 
comú acord les següents: 
 
CLÀUSULES. 
 
Clàusula primera.- Fins genèrics. 
 
A través del present conveni tipus, es regulen les relacions entre la Diputació 
de Barcelona i els ens locals que s’hi adhereixin, que regiran el 
desplegament i la gestió de la plataforma DIBA- HESTIA. 
 
La plataforma DIBA – HESTIA consisteix en un aplicatiu de gestió dels 
serveis socials bàsics que permet la documentació i gestió dels expedients 
socials així com la consulta i l’explotació d’informació en aquest àmbit. 
 
L’aplicatiu gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la 
Diputació de Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’Internet. 
 
Clàusula segona.- Règim jurídic. 
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El present conveni tipus es regeix per les seves clàusules i en allò que no 
estigui previst a les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, pels articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
per la resta de disposicions legals vigent en aquesta matèria. 
 
Clàusula tercera.- Procediment d’adhesió. 
 
3.1.- Es poden adherir a aquest conveni tipus: 
 

 Tots els ens locals de la demarcació de Barcelona que gestionin una 
Àrea Bàsica de Serveis Socials d’acord amb l’organització territorial 
del sistema públic de serveis socials establerta pel Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 Opcionalment, s’admetrà també, l’adhesió dels municipis menors de 
20.000 habitants que gestioni per compte propi les competències de 
serveis socials. 

 
3.2.- El/la secretari/ària de l’ens locals haurà de trametre a l’Oficina de 
Suport Intern de la Gerència de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona (Edifici Serradell, 3a planta, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 
08035 de Barcelona) diligència de l’acord d’adhesió al present conveni tipus 
i l’acceptació del seu clausulat, efectuada per l’òrgan competent de l’ens 
local. 
 
3.3.- En el cas que l’adhesió la realitzi un ens supramunicipal, si aquest no 
n’és el responsable de les dades, haurà d’adjuntar, a la diligència d’adhesió, 
l’acord d’accés a les dades per compte de tercers de tots els municipis als 
qui representi, que permeti subencarregar a la Diputació de Barcelona i al 
Consell Comarca del Tarragonès, el tractament de les dades personals. 
 
3.4.- L’adhesió a aquest conveni tipus no comporta la participació immediata 
en el projecte. La Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones fixarà el termini d’implantació previst en funció de les possibilitats i 
disponibilitats de recursos tecnològics humans i materials. 
 
Clàusula quarta.- Obligacions de les parts. 
 
Ambdues parts pacten complir els compromisos següents: 
 

 Per part de l’ens locals adherit. 
 

1. Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en 
aplicació de la normativa o com a conseqüència dels sistemes 
informàtics utilitzats. 

2. Centralització d’una base de dades. 
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3. Posar a l’abast dels municipis el software necessari per a la 
realització de les consultes i altres operacions necessàries per al 
manteniment de les dades. 

4. En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels 
intercanvis d’informació digital de conformitat amb les instruccions 
dels ens locals adherits i d’acord amb la legislació vigent. 

 
Clàusula cinquena.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
1. Els ens locals adherits, com a responsables dels fitxers, AUTORITZEN a 

la Diputació de Barcelona a encarregar-se del tractament de les dades 
personals contingudes a la plataforma DIBA – HESTIA. 

2. Els ens locals adherits, com a responsables dels fitxers i la Diputació de 
Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir 
els requeriments normatius previstos a la Llei orgànica 15/99, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant 
LOPD). 

3. La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les 
instruccions que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva 
responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni, o en les 
instruccions expresses que li siguin comunicades pels ens locals 
adherits. 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les 
previsions següents: 
 Les dades facilitades únicament seran utilitzades per a la realització 

de les actuacions derivades de la gestió dels serveis socials 
d’atenció primària de l’ens local d’acord amb les indicacions del 
responsable del fitxer. 

 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, 
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades, els sistemes i els equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així 
com el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les 
previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 
4. La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal 

per a cap altre finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les 
comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la 
persona interessada sense l’expressa autorització de l’ens local adherit. 

5. En el supòsit d’extinció del conveni, la Diputació de Barcelona retornarà 
totes les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports 
informàtics com les que es trobin en suport paper. 

6. La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat del nivell 
alt, les qual es concreten en els següents: 

 Elaborar el document de seguretat de nivell Alt, en el qual hi 
constaran les mesures de seguretat i els procediments 
tècnicoadministratius que s’implementaran per garantir la 
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin.  
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 Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la 
informació amb indicació del nivell d’accés autoritzat. 

 Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels 
usuaris en l’accés al sistema d’informació. 

 Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el 
moment en què s’ha produït, la persona que la notifica i la 
persona que rep la comunicació i els efectes derivats de la 
incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que 
l’executi i les incidències que es poguessin produir. 

 En el cas que es produeixi una incidència, i un cop complimentat 
el registre de la mateixa, es farà arribar aquesta informació a 
l’ens local responsable del fitxer objecte de la incidència. 

 Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels 
accessos a la informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora 
d’accés, el tipus d’accés i els registres als quals s’ha accedit. 

 Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les 
comunicacions en allò que es refereix a l’intercanvi de dades a 
través de xarxes públiques (Internet) de tal manera que es 
garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 

 
7. Atesa la titularitat dels ens locals adherits de la competència sobre 

l’assistència a les persones, correspondrà a cada ens local, que 
encomana l’exercici de les competències, l’acompliment de les 
obligacions assenyalades a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre (de protecció de dades de caràcter personal) i a la resta de 
normes concordants. La inscripció al corresponent registre de fitxers 
s’haurà de produir preceptivament amb anterioritat a que la Diputació de 
Barcelona doni l’accés a la plataforma DIBA – HESTIA. 
 
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions 
s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació 
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’ens 
local que encomana. 

 
8. Els ens locals adherits habiliten al Consell Comarcal del Tarragonès, 

titular des drets de propietat intel·lectual del programari de gestió de 
serveis socials municipals denominat HESTIA per tractar, per compte 
dels ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al present 
conveni tipus, responsables dels fitxers, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar el servei de cessió, suport d’usuaris i resolució 
d’9ncidències del programari HESTIA de benestar social. 

 
El tractament consistirà en: 
 
 Accés a les dades    
 Elaboració de còpies    
 Recollida     
 Conservació 
 Elaboració 
 Modificació  
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 Bloqueig 
 Comunicació     

 
9. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte 

d’aquest encàrrec, els ens locals adherits a la plataforma DIBA – 
HESTIA, com a responsables del fitxer, posaran a disposició dels titulars 
dels drets de propietat intel·lectual del programari de gestió de serveis 
socials municipals denominat HESTIA, encarregats del tractament, el 
fitxer que conté les dades de caràcter personal necessàries per dur a 
terme les actuacions objecte del present conveni. 

10. Els ens locals adherits, com a responsables dels respectius fitxers, 
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona i als titulars dels drets de 
propietat intel·lectual del programari de gestió de serveis socials 
municipals denominat HESTIA a subcontractar a tercers per dur a terme 
les següents actuacions: 

 Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
 Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
 Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema 

XISSAP o d’altres. 
 Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, 

equips de treball, accés a dades del padró i gestió del mòdul 
agenda. 

 Formació dels usuaris dels ens locals. 
 Suport per a la gestió d’incidències. 

11. La Diputació de Barcelona com a directora del projecte 
vetllarà/col·laborarà amb l’ens local perquè les empreses/entitats 
contractades ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

12. La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades 
dissociades per a la realitzaciód’estudis o estadístiques. En qualsevol 
cas les dades objecte de tractament estaran despesonalitzades i es 
garantirà la seva total confidencialitat. 

 
Clàusula sisena.- Ús dels serveis electrònics del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (VIA Oberta). 
 
Els ens locals adherits, com a responsables dels fitxers, AUTORITZEN a la 
Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, a adoptar 
aquelles mesures que siguin necessàries per facilitar l’accés a les dades 
dels serveis de Via Oberta mitjançant l’aplicatiu HESTIA. A aquests efectes, 
la Diputació de Barcelona tamitarà l’obtenció del certificat d’aplicació 
necessari per interactuar amb l’AOC. Al seu torn, l’ens local adherit, si fos 
necessari, realitzarà l’adhesió al conveni marc d’interoperabiitat i als 
protocols específics que es requereixin per a l’ús dels diferents serveis de 
Via Oberta. 
 
Clàusula setena.- Vigència. 
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6.1.- La vigència d’aquest conveni tipus s’estendrà des del dia següent a la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 31 
de desembre de 2014. 
6.2.- Finalitzat el període de vigència quedarà tàcitament prorrogat per 
períodes successius d’un any, mentre no sigui denunciat. La denúncia del 
conveni per alguna de les parts haurà de realitzar-se amb una antelació 
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
Clàusula vuitena.- Identificació i senyalització. 
 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens local haurà de preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per 
a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal segui les normes 
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
Clàusula novena.- Incompliment. 
 
9.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries pot donar lloc a la seva resolució. 
9.2.- 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. 
9.3.- Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títl III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Clàusula desena.- Formes d’extinció. 
 
El present conveni tipus es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de 

vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per la impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el 

compliment de les seves previsions per part de la Diputació de 
Barcelona, així com l’existència de circumstàncies sobrevingudes que 
alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni. 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i els 
princip8is que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació. 

 
Clàusula onzena.- Responsabilitat enfront tercers. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a 
l’ens executor material de les actuacions. 
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Clàusula dotzena.- Funcions de direcció i inspecció. 
 
13.1.- Els representants tècnics de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
podran exercir en qualsevol moment les funcions de seguiment i 
d’informació sobre la plataforma DIBA – HESTIA. 
13.2.- correspon a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones dictar les instruccions que consideri necessàries per al correcte 
desenvolupament del present conveni tipus. 

 
Vist l’informe favorable de la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de data 13 d’abril de 2015, el qual es transcriu a continuació: 
 

Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació a la autorització al Consell Comarcal del Maresme, 
per tal què s’encarregui del tractament de les dades personals contingudes a 
la plataforma DIBA-HESTIA. 
 
INFORMO: 
 
Que tenint en compte que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea de 
serveis Socials Bàsics del CCN té la competència de promoure i gestionar 
els programes serveis i prestacions de S.Socials. 
 
Que en el mes de Març d’aquest any , la Diputació de Barcelona va signar 
amb el Consell Comarcal “un conveni tipus per regular les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que 
s’hi adhereixin, per el desplegament del sistema d’informació de serveis 
socials DIBA HÈSTIA per a la seva implantació als municipis de l’àrea 
bàsica social del Consell Comarcal del Maresme”,en el qual hi és el municipi 
de Canet de Mar. 
 
Que l’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una plataforma de suport 
del sistema d’informació dels serveis socials amb la finalitat de poder fer la 
gestió global de la informació dels serveis socials amb l’objectiu  de facilitar 
la gestió i tramitació d’expedients, incorporant eines de suport a 
l’organització del treball i permetent explotar la informació recollida, 
 
Per tot això informo positivament l’acceptació del contingut de l’acord pel 
que fa a protecció de dades que ens sol·licita el Consell Comarcal. 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, 
Festes Populars i Sanitat, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia 
de Benestar Social, Festes Populars i Sanitat, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al conveni signat 
entre el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona per al 
desplegament i la gestió de la plataforma DIBA – HESTIA, aplicatiu de gestió dels 
serveis socials bàsics que permet la documentació i la gestió dels expedients 
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socials, així com la consulta i l’explotació d’informació en aquest àmbit. Aquest 
aplicatiu gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la Diputació 
de Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’Internet. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme. 
 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
 
14.- RELACIÓ DE DECRETS DEL DIA 23 AL 27 DE MARÇ DE 2015 
Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

313 23/03/2015 Autorització festa del Dau al 7 pel dia 26 de març 
314 23/03/2015 Autorització sopar Montoya l'envelat 
315 23/03/2015 Autorització festa PSC a la plaça 11 de setembre 
316 23/03/2015 LLICÈNCIA TINENÇA D'ANIMALS 
317 23/03/2015 Canvi de nom cementiri 
318 23/03/2015 Manament a justificar 
319 23/03/2015 Marcs pressupostaris 2015/2018 
320 23/03/2015 Aprovació pla de seguretat i salut obres Odèon 
321 23/03/2015 Seguiment tramitació de l'ampliació de l'activitat de 

l'hospital Guillem Mas 
322 23/03/2015 Resolució recurs Contratas Gimeno 2006, SL 
323 24/03/2015 Reconeixement antiguitat Aurora Sebastian 
324 24/03/2015 Resta subvenció Animàlia 
325 24/03/2015 Resta subvenció Amics de Cadillac 
326 24/03/2015 Anul·lació baixa d'ofici 
327 24/03/2015 Incoació baixa activitat SpectacularSpectacular 
328 25/03/2015 Anul·lació baixa d'ofici 
329 25/03/2015 Autorització a Som Canet, presentació al poble 
330 25/03/2015 Despeses setmanals 
331 25/03/2015 Pernoctació agrupament escolta Sant Ignasi 
332 26/03/2015 Incoació procediment restauració legalitat urbanística 

Gram, 16 
333 26/03/2015 Reconeixement Complement Destinació Sra. C.G.F. 
334 26/03/2015 Baixa activitat gimnàs ronda Dr. Anglès, 85 
335 26/03/2015 Resolució sancionador residus ASS 
336 26/03/2015 Subvenció 2015 Protecció Civil 
337 26/03/2015 Contractació subministrament DEAS 
338 26/03/2015 Resta subvenció Escola Música 
339 26/03/2015 Contractació personal Plans Ocupacionals 
340 26/03/2015 Aprovació nòmina mes de març 2015 
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Num de 
Decret 

Data del 
Decret Resum 

341 27/03/2015 Comparecencia recurs contenciós administratiu 
número 536/2014 A 

342 27/03/2015 Aprovació condicions específiques contracte derivat 
compra vehicle parcs i jardins 

343 27/03/2015 Autorització envelat Vil.la Flora aniversari de Fanàtics 
344 27/03/2015 Autorització envelat concert de rock veïns del casc 

antic 
345 27/03/2015 Aprovació memòria valorada obres Can Pinyol 
346 27/03/2015 Aprovació memòria valorada substitució capitells 

tribuna Casa Museu 
 
 
15.- 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 21.12 hores 
de tot el que jo com a secretàriacertifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 
 
 
 


